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Árverés:
2019. december 10-én (kedden) 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 döntést 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, levélben, 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 + 5% jutalékot számítunk fel, így a leütési ár + 20% 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., ÁBRÁNYI Emil:
- - költeményei
(Bp., 1903.) Singer és Wolfner.
1 t. (portré, kézirat hasonmással)
317 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott, Ábrányi dombornyomású arcképével illusztrált egészvászon kötésben.
„Sebők Zsigmondnak prózában író
poétatársának őszinte nagyrabecsülése
jeléül – Ábrányi Emil – 1903. december 7.” a magyar gyermekirodalom
egyik legnagyobb klasszikusának
dedikált példány!
15000,2., ÁLDOR Imre:
Kossuth és Perczel
Ajánlja a Honvéd-Egyleteknek és a magyar népnek: - -.
(Függelékül: Irányi Dániel megjegyzései 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.
8000,3., ALVINCZY Géza:
A fiatal Darányi Kálmán
Bp., 1938. (Ny.: Bethánia.)
47 p. 3 t. (képek) Első kiadás!
Kiadó papírborítóban.
Az első oldalon „Igaz szeretettel:
Bpest, 1939. március 28.” ajánlással.
4000,-

4., BALÁZS Béla:
Az én utam – Összegyűjtött versek.
(Bp.), 1945. Athenaeum.
[4] 278 [2] p. Első kiadás!
Kiadói gondosan javított papírborítóban.
„Kőbányai Gyurinak jó barátsággal
hűségért hűséggel – Balázs Béla, Bp.
46. XI. 16.” Kőbányai György író,
újságírónak dedikált példány!
20000,5., BÁLINT Sándor:
A szegedi papucs
/Csongrádmegyei füzetek 12./
Szeged, 1955. (TIT. Csongrádmegyei
Szervezete.) 19 p.
Kiadói papírborítóban.
Készült 1000 példányban.
„Korompay Bertalannak baráti szeretettel – Bálint Sándor” dedikált példány!
4000,6., BECK Károly:
Petőfi Sándor - - tollában.
Fordította: Witt Fülöp.
Berlin, 1879. Ny.: Gensch R. 16 p.
Későbbi korhű papírkötésben, feliratozott címkével.
Beck Károly (1818-1879.) költő, Beck
Vilmos festő bátyja. 1846 tavaszán viszszatért Magyarországra, és találkozott
Petőfi Sándorral. Beck Károly tulajdonában volt Petőfi Sándor németül írt
önéletrajza. Azt mondta, a költő emléklapként adta át neki, amikor egy
alkalommal kikísérte a gőzhajóhoz. Ez
az önéletrajz Beck halála után Fischer
Sándor birtokába került, aki annak
faximiléjét Petőfiről írt munkájához
mellékelte.
8000,3

7., BEKSICS Gusztáv:
A magyar faj terjeszkedése és nemzeti
konszolidácziónk különös tekintettel
a mezőgazdaságra, birtokviszonyokra
és a népesedésre.
Bp., 1896. Athenaeum.
XV. 98 [2] p. Második kiadás.
Későbbi korhű félvászon kötésben.
8000,8., BENEDEK András:
Ikaros (Dráma.)
Bp., 1941. Officina.
86 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Földessy Gyulának mély tisztelettel
– Benedek András 1941. máj. 19.”
dedikált példány!
Benedek Elek unokájának, Benedek
Marcell idősebb fiának, az író, dramaturg elsőként megjelent munkája.
4000,9., BENEDEK Marcell: - - főmesteri
székfoglalója 1948. február hó 25-én.
/Deák Ferenc „páholy” könyvtára/
(Bp., 1948.) Deák F. „Páholy”. 31 p.
Kiadói papírborítóban.
Kézirat gyanánt. (Dömölki 635.)
4000,10., BEÖTHY Zsolt:
Széchenyi és a magyar költészet
A MTA. 1893. január 15-én tartott
Széchenyi ünnepére.
Bp., 1893. MTA. [4] 107 p.
Kiadói festett, illusztrált (Müller
György-féle) egészvászon kötésben,
körben festett lapszéllel.
8000,11., BERDA József:
Emelt fővel – Versek.
Újpest, (1937.) Vörösmarty Irodalmi
T. 38 [2] p. Első kiadás!

Kiadói papírborítóban. A címlapon
poss.: „Darabos Pál 1966” (Hamvas
kutató) névbejegyzése.
Számozott (133./500), aláírt példány!
8000,12., BERTHA Bulcsu:
A Teimel villa (Novellák)
Bp., (1976.) Szépirodalmi.
250 [6] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Illés Lajosnak és feleségének Magdi
asszonynak nagy tisztelettel és barátsággal – Bertha Bulcsu – Bp. 1976.
V. 26.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,13., (Biblia) Ószövetségi szentírás a
vulgata szerint Káldi György S. J.
fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel
és jegyzetekkel ellátta a Szent IstvánTársulat Szentírás-Bizottsága. I-III.
Bp., (1930-34.) Szent István-T.
1019 p. 1 kihajtható térk. ; 1091 p. ;
1027 [3 p.
Hozzátartozik:
Újszövetségi szentírás a vulgata
szerint Káldi György S. J. fordítása
nyomán… I-II.
Bp., (1927-28.) Szent István-T.
491 p. ; 554 p. 1 kihajtható térk.
Kiadói egységes, egészvászon kötésben,
körben festett lapszéllel. (5 db.)
15000,14., BOBULA Ida: Versek
Bp., 1920. (Ny.: Bíró M.)
1 t. (portré) 62 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A portré fotó alatt „Lenkének szeretettel Iduska” – dedikált példány!
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A költőként indult emigráns történész, első nyomtatásban megjelent
ritka munkája.
80000,-

18., GÖMBÖS Gyula: Egy magyar
vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról
Bp., 1920. (Budapesti Hírlap.) 61 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
6000,19., GÖNDÖR Ferenc:
Garázdálkodásom a diktaturában
(Bp., 1920. Ny.: Világosság.) 30 p.
Kiadói javított papírborítóban.
A szerző a Tanácsköztársaság idején
az újságíró-szakszervezet és a sajtódirektórium elnöke lett, de később szembefordult a proletárdiktatúrával, majd
emigrált.
8000,20., GROZA, Dr. Petru:
Am văzut cu ochii Ţara Păcii (I-II.)
[Láttam a Béke országát]
Bucharest, 1955-56. Edit. Carteă Rusă.
118 [6] p. 16 t. ; 100 [4] p. 12 t.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Az első oldalon „Dobi István
elvtárnak, a Magyar Népköztársaság
Tanácselnökének” írt egész oldalas
magyar nyelvű ajánlás „Utinapló egy
körutamról Szovjet-Oroszország egyes
vidékein… Szívélyes üdvözlettel, Dr.
Petru Groza – Bukarest, 1957. jun.
26.” a román miniszterelnök (19451952) autográf aláírásával dedikált
példány!
80000,21., LENIN (Vlagyimir Iljics
Uljanov): A munkásosztály és a parasztság szövetsége
Bp., 1955. Szikra. 1 t. (Lenin) 735 p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Dobi István elvtársnak – 1955.
november 7. – Rákosi Mátyás” ajánló

BOLSEVIZMUS,
SZOCIALIZMUS
15., BALTAZÁR Dezső, Dr.:
A próbáltatások idejéből
Debreczen, (1920.) „Méliusz”.
[4] 216 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A címlapon „Ábrahám Antal teológus” autográf névbejegyzés és gyűjteményi bélyegzése.
A jogász, református lelkész, a tiszántúli református egyházkerület püspökének beszámolója a bolsevik forradalomról és az oláh megszállásról.
6000,16., CSISZÁR László:
A sátán komisszárjai – Vázlat az
1956-os rabszolgalázadás megértéséhez.
Sydney, 1986. H(ungarista) M(ozgalom).
[6] 193 [25] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Stencilgépen sokszorosított emigráns
kiadás.
8000,17., DIVÉKY Adorján, Dr.:
Magyarország szerepe az 1920-iki
lengyel-szovjet háborúban
Különlenyomat a Külügyi Szemle
1938. XV. évf. 3. (julius) számából.
Pécs, 1938. Dunántúl Pécsi Egyetemi.
11 p. Kiadói papírborítóban.
4000,-
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sorokkal a későbbi miniszterelnöknek, az Elnöki Tanács elnökének
„dedikált” példány!
80000,22., MASARYK G. Tamás:
Szlávok a háboru után
– A bolsevizmusról.
Kosice (Kassa), 1923. „Globus” kny.
54 [2] p. Második kiadás.
Kiadói papírborítóban.
8000,-

Későbbi az eredeti kiadói borítóval
megegyező facsimile papírborítóban.
A könyvtestbe helyezve korábbi ÁKV.
árverési sorszám.
Csáth Géza (1887-1919) író, orvos,
pszichiáter, Kosztolányi Dezső unokatestvérének rendkívül ritka első kötete, amely még szülővárosában Szabadkán nyomtatott.
80000,26., CSELÉNYI Béla:
Fabula rasa – Versek.
Kolozsvár-Napoca, 1981. Dacia.
93 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Tamásnak… kétéves barátsággal
Bélától – Kolozsvár, 1981. XI. 1.
vasárnap – Az 1981. VIII. 8. és XI.
15. közötti verseket Bp.-en írtam.” Az
első oldalon „Cselényi Béla - Tarján
Tamás” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!
3000,27., CSENGERY Antal:
Történetírók és a történetírás
Bp., 1878. Ráth Mór.
IX. [3] 313 p. Második kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
(Scheibe Ármin-féle) díszkötésben,
körben festett lapszéllel.
8000,28., CSERZY Béla:
Késő aratásom (Versek)
Szeged, 1928. Endrényi Lajos.
[48] p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. „A legkellemesebb kedélyű
asszonynak mély tisztelete jeléül küldi
– Szeged, 1928. II. 26. – Cserzy Béla”

***
23., BÖLÖNI György:
Az igazi Ady
Paris, 1934. Atelier de Paris.
385 [3] p. 24 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
„Hajnalnak, a bécsi bujdosónak a régi
szeretettel – Bölöni György – Párizs,
1935. febr. 15.” dedikált példány!
8000,24., (BRASSAI Sámuel):
Gr. Csáky Álbin jeles beszéde az elkeresztelés tárgyában a képviselőházban
nov. 27-kén 1890. – Irodalmi stylusból magyarra fordította egy anyanyelvét
szerető és becsülő hazafi.
Utópiában (Kolozsvár), 1891. Szerző.
(Ny.: Gámán János örököseinél.) 36 p.
Kiadói papírborítóban.
Az „utolsó erdélyi polihisztor”, nyelvész, filozófus természettudós név nélkül és titkos helyen „Utópiában”
kiadott munkája.
3000,25., CSÁTH Géza:
A varázsló kertje (Novellák)
Bp., 1908. Deutsch Zsigmond és
Társa. – (Ny.: Krausz és Fischer,
Szabadka.) 165 [3] p. Első kiadás!
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Az előzéklapon „László Gyula kolléga
úrnak őszinte nagyrabecsülése jeléül –
1930 karácsonyán – Tarczai György”
a művészettörténész, muzeológus, író
által írói álnevén a neves régész-történésznek dedikált példány!
8000,33., DÓCZY Jenő:
Dédácsi idill
Kazinczy Ferenc apokrif naplója.
(Bp.), 1937. Révai. 72 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Fáy Dezső fametszet munkája.
„Iduska asszonynak régi barátsággal
– Dóczy Jenő” dedikált példány!
Kazinczy Ferenc 1816-ban nagyobb
utat tett Erdélyben, érintette Dédácsot
is és itt találkozott egyik ifjúkori Flammejával, aki azóta maga is eladósorba
nevelte leányát. A találkozásról
Kazinczy rövid említést tesz úti jegyzeteiben s ez a néhány szó lett termékeny
magja Dóczy Jenő novellájának. Dóczy
terjedelmes naplóvá költötte a „dédácsi idill”-t, amelyet a széplaki mester
stíljében és helyesírásával dolgozott föl,
s mint „apokrif” Kazinczy-művet bocsátott közre. A kiváló író, irodalomtörténész félig tudományos, félig szépirodalmi munkája.
3000,34., DUJMOVITS Zsigmond:
A platonikus isteneszme hatása a
renaissancera
Pécs, 1906. Ny.: Taizs József. 79 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón aláírt példány!
A plébános, a pécsi püspöki tanítóképző tanára. nevét 1908-ban Kápolnaira változtatta.
3000,-

a szegedi újságíró, költő által dedikált
példány! A szerző 1926-tól a Délmagyarország újságírója, ez az első nyomtatásban megjelent munkája.
4000,29., CSORBA Győző:
A híd panasza – Versek.
Pécs, 1943. Janus Pannonius T.
77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Csorba Győző – Pécs, 1944. könyvnap” dedikált példány! A pécsi költő
korai, második vereses kötete.
4000,30., CSURKA István:
A ló is ember
Bp., 1968. Szépirodalmi.
318 [6] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
„Gáll Istvánnak… baráti szeretettel –
Csurka István 1968. jul. 19.” dedikált
példány!
3000,31., (DAPSY Gizella, Rozsnyai
Kálmánné), Nil:
Testámentom – Versek 1914-1924.
Bp., 1925. Singer és Wolfner.
(Ny.: Tóth és Mező, Szeghalom.)
97 [5] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, rajzos címkével, amely Polgár István rajza.
Számozott (XL./ 50), famentes papírra nyomtatott, aláírt példány!
4000,32., (DIVALD Kornél), Tarczai
György: Mikó solymár – Regény.
Bp., (1930.) Szent István-T.
281 [3] p. Első kiadás!
Kiadói felragasztott képpel illusztrált,
festett egészvászon kötésben.
7

kesztője, tagja volt a Nyilaskeresztes
Pártnak. A háború után emigrált.
6000,-

35., ELEK István:
Csokonai versművészete
Bp., (1937.) Kir. M. Egyetemi Ny.
114 [2] p.
Kiadói javított papírborítóban.
„Dr. Supka Géza igazgató úrnak tisztelete jeléül – Dr. Elek István” a szabadkőműves írónak, az ünnepi könyvhét kezdeményezőjének dedikált példány!
3000,36., ERDÉLYI Gyula:
Sári bíróné – Elbeszélés.
Temesvár, 1882. Magyar Testvérek
kny. [2] 73 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott ízléses félvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a könyvtestbe kötve.
„Horánszky Lajos barátomnak –
1911. jan? 11. – Erdélyi Gyula” az
országgyűlési képviselő, publicista
műgyűjtőnek dedikált példány!
Erdélyi Gyula (1851-1912.) megyei
aljegyző, hírlapíró, a kor legnagyobb
irodalmi lapjaiba írt, politikai lapokba
„Bolygó” álnéven.
8000,37., ESZTERHÁS István:
Musztafa, Karafa és az akasztófa –
Történelmi regény. I-III.
(Bp., 1941.) Stádium.
299 p. ; 196 p. ; 287 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. (3 db.)
„Filléressy (?) – Keller Bandinak jó
alispánunknak szeretettel e munka
zord időinek emlékére – Eszterhás
Pista – 941. XII. 17.” a miniszteri
tanácsos, író által dedikált példány!
Eszterhás István (1907-2001.) a
világhírű producer Joe Eszterhas édesapja. A Magyar Futár című lap főszer-

EMIGRÁNS
IRODALOM
38., BERZY József:
A jövő szolgálatában
(Buenos Aires, 1957.) Magyar Jövő
Munkaközösség. 74 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
4000,39., CSERNOHORSZKY Vilmos:
Rákóczi és kora
München, (1986.) Herp. 82 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
„Ilminek és Gézának a régi szeretettel
és barátsággal – Csernohorszky
Vilmos” dedikált példány!
4000,40., CSOÓRI Sándor:
Tenger és diólevél
New York, 1982. Püski. 127 p.
Kiadói papírborítóban.
A Kriterionnál megjelent kiadás,
amerikai magyaroknak kiadott emigráns változata. Aláírt példány!
3000,41., FEHÉR M. Jenő:
Besenyőország története
/Rokon népek/
Buenos Aires, 1979.
„Magyar Őskutatás”. 76 [8] p.
képekkel, rajzokkal. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
6000,-
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42., FIALA Ferenc és Marschalkó
Lajos: Vádló bitófák –
A magyar nemzet igazi sírásói.
London, 1958.
Süli J. (Hídfő). 284 [4] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A könyv reakció Himler Márton Így
néztek ki a magyar nemzet sírásói című
szintén 1958-ban megjelent művére. A
könyv részletesen foglalkozik Magyarország második világháború utáni
sorsával, felelevenítve a népbíróságok
működését, a pereket, ítéleteket, kivégzéseket. Írói után erőteljesen jobboldali színezetű. Magyarországon csakis
a rendszerváltás után jelenhetett meg.
Mindkét íróját a Népbíróság halálra
ítélte (még a könyv megírása előtt),
Marschalkó Lajost távollétében, Fiala
Ferenc ítéletét pedig a Népbíróság
később életfogytiglani börtönbüntetésre módosította, 1956-ban szabadult ki.
8000,43., FLÓRIÁN Tibor:
Keserű gyökéren – Versek.
New York, 1975. Pilvax.
176 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Hajdú Győzőnek, visszaemlékezve
new yorki találkozásunkra és arra az
ígéretedre, hogy írni fogsz róla, megbecsülő szeretettel küldöm ezt a könyvet, mellyel a béke, a szeretet és az emberibb ember eszméjét igyekeztem
szolgálni. – Flórián Tibor – New
Milford, Conn., USA. 1976. február
20.” az erdélyi magyar írónak, az Igaz
Szó főszerkesztőjének dedikált példány!
3000,-

44., KENDE Géza:
Magyarok Amerikában I-II.
Az amerikai magyarság története.
Clevelanf, Ohio, USA, 1927.
A Szabadság. (1.) 375 p. (2.) 500 p.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. (2 db.)
Kende Géza amerikai magyar író,
újságíró, A Szabadság című lap munkatársa. Az amerikai magyarság hálás
volt az ő munkájáért, ünnepelték, tiszteletére bankettet rendeztek Clevelandben a West Side-i régi Önképzőkör
Fulton Road-i termében. Magyarországon a tiszteletére rendezett fogadáson
Horthyval nem foghatott, kezet, mert
egy korábbi cikkében kritizálta. Kende
szorgalmasan szerkesztette és írta a
Szabadságot, s közben tervezett egy
harmadik kötetet is az amerikai magyar
emigrációról, amely az első világháború kezdetétől tartó időszakot foglalta
volna magában, de a sok munka és
korai halála ebben megakadályozta.
15000,45., Ko-Dzsi-Ki –
Régi történetek feljegyzései.
Fordította és magyarázta: Kazár Lajos.
(Sydney, 1982. Magyar Történelmi
Társulat.) [8] XXX. 347 p. 1 térk.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A címlapon Kanadai Magyar Kultúrközpont bélyegzője.
„A Kanadai Magyar Kultúrközpont
könyvtárának – Toronto, 1986. VIII.
18-án – dr. Kazár Lajos” dedikált,
késszel számozott (425./1000) példány! A kodzsiki a japánok nálunk
kevésbé ismert „nemzeti eposza”. A
japán nép múltjára vonatkozó írásmű.
6000,9

46. (MATTYASOVSZKY), Matty
János: Propaganda és valóság
Hn., (1956. Szerző. – Nyn.)
75 p. Első, egyetlen kiadás!
Kiadói foltos papírborítóban.
A címlapon „Mindszentynum” (az
Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének székháza) bélyegzés. „Slovák
kérdés ; Slovák nép ; Svatopluk Nagymorva ország királya…”.
4000,47., PADÁNYI Viktor:
Így kezdődött…
/A nagy tragédia – Szintézis. I./
(Sydney), 1952. Ausztráliai Magyarok.
304 p. Első kiadás!
Kiadói egyszerű papírborítóban, boríték nélkül.
8000,48., PÜSPÖKI Nagy Péter:
A tények erejével
Válasz Dr. Peter Ratkos, DrSc vitairatára a germánok, szlávok, avarok és
nagymorvák Csehszlovákia területét
érintő több fontos kérdése ügyében.
New York, 1985. Püski. 68 p.
Hozzátartozik:
PÜSPÖKI Nagy Péter:
Nagymorávia fekvés(é)ről
New York, 1982. Püski – Corvin. 30 p.
Mind két füzet kiadói papírborítóban.
Mind kettő „Stampa Máriának… Püspöki Nagy Péter, Toronto, 1985.
II. 7.” dedikált példány!
8000,49., SZŐLLŐSY Sándor:
Ez az igazság –
Erdély, a román nép és protektorai.
(London, 1968. Hídfő – Hungarian
Week.) 123 p.
Kiadói papírborítóban.

Rota sokszorosított kötet, a borító
oldalt tűzve.
6000,-

***
FOLYÓIRATOK
50., Adalékok Zemplénvármegye
történetéhez – Tizenhetedik évf. (1-23-4.) (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 adománylevelek ; A Rákóczi család levelei…”
4000,51., Hídfő Könyvtár
1. évfolyam 1. szám.
(London, 1966. Hídfő.) 56 p.
Kiadói papírborítóban. A Süli József
által alapított londoni emigrációs lap
kiadványa. Süli halála után a felelős
kiadó: Dr. Fabó László. Felelős
szerkesztője: Marschalkó Lajos.
8000,52., A Munka – Kőnyomatos gazdasági sajtótudósító. I. évf. 92. szám.
1919. augusztus 4.
Bp., 1919. Közoktatásügyi Népbiztosság. 10 p. (10 lev.)
A különálló kőnyomatos lapok egy helyen oldal tűzve.
„A béke előkészítése ; Dovcsák Antal
kereskedelemügyi miniszter nyilatkozata ; Az igazságszolgáltatás új rendje”.
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A lap Békessy Imre újságíró javaslatára
jött létre, aki aztán annak főszerkesztője is lett. Funkcióját tekintve Békessy
a SZÁP (Szocializmus Állami Propagandája) legfőbb sajtóorgánumának
szánta. A lap fő célja a kommunizmus
elveinek gazdasági és ipari szempontokból való népszerűsítése volt.
A Tanácsköztársaság rendkívül ritka
bolsevik, kőnyomatos sajtótudósítója.
6000,53., Nemzetvédelem – I. évf. 1 szám.,
II. évf. október, november, december., III. évf 1. szám. 1954-1956.
Felelős kiadó: Kováts Tivadar.
Megjelenik havonta egyszer.
München, 1954-56. (Ny.: Ujváry
Sándor „Greif” ny., az első szám dr.
Herp János ny.) számonként 32 p.
Kiadói papírborítóban. (5 db.)
8000,54., Összetartás – Rendkívüli kiadás.
1944. október 16. Hétfő.
Felelős szerkesztő: Fiala Ferenc.
„Szálasi Ferenc hadparancsa a fegyveres nemzethez!”
Bp., 1944. Ny.: Centrum.
2 p. Szálasi portréjával.
A másfél oldalas vezércikk után „A
Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom szózata a Magyar Nemzethez!”
A lap kisebb javításokkal.
20000,55., Új Magyar Út – VII. évf. 1956.
3-4-5. szám. A Magyar Szellemi Munkaközösség lapja. Szerk.: Bakó Elemér.
Washington D. C., 1956. M. Szellemi
Munkaközösség. [3] 68-158 [2] p.
Tűzve.
6000,-

56., FALUDY György:
Őszi harmat után (Versek)
(Bp., 1947.) Officina.
145 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Gereblyés Lászlónak őszinte barátsággal, régi szeretettel – Faludy
György” a költő, műfordítónak dedikált példány!
6000,57., FAZEKAS László:
Éjféli nap (Versek)
Bp., 1967. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 223 [9] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Török Endrének – 1968. jan. 24.
Fazekas László” a russzista irodalomtörténésznek, Jókai Anna második
férjének dedikált példány!
3000,58., FERDINANDY Mihály:
Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom
/Nagymagyarország könyvtára II./
Bp., 1942. M. Nemzeti Szövetség. 40 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,59., FÖLDES Artur dr.:
Háború és politika – 1914-1915.
Bp., 1915. Könyvkereskedő Rt.
79 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Imrének és Valinak testvéri nagy
szeretettel – Artur, 915. II. 23.” a
népfölkelő hadnagy, író, a „KülügyHadügy” szerkesztője által dedikált
példány!
3000,-

***
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60., (FÜST Milán): Hatvan év - beszéde jubileuma ünnepén 1948.
(Bp., 1948. Athenaeum.) 6 [2] p.
Kiadói az író portréjával illusztrált
papírborítóban.
„Dévényi Imrének, szíves megemlékezésül: Füst Milán. Budapesten,
1951. március 13-dikán” a pedagógus,
esztergomi műgyűjtő, művészeti írónak dedikált példány!
6000,61., GARAY János: Genre-képek –
Elmefuttatások és komolycsák.
Pest, 1846. Hartleben K. A.
[4] 208 [2] p. Első kiadás!
Korabeli papírborítóban.
Garay a reformkor irodalmi életének
egyik főalakja, Háry János alakjának
megteremtője.
4000,62., GÁRDONYI Géza:
Egri csillagok I-II.
Bp., (1932.) Dante. (Ny.: Pátria)
333 [3] p. 3 színes t. ; 323 p. 2 színes
t. a szöveg közt és a táblákon Biczó
András rajzaival. Tizenegyedik kiadás.
Kiadói illusztrált, festett (Biczó) egészvászon kötésben. (2 db.)
6000,63., GELLÉRT Oszkár: Emberség,
szerelem – Válogatott versek.
Bp., 1957. Szépirodalmi.
455 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Zerinváry Szilárdnak szeretettel –
Gellért Oszkár 57. szept. 9.” a csillagász, természettudományi írónak
dedikált példány!
3000,-

64., GERGELY Ágnes:
Őrizetlenek – Regény.
Bp., (2000.) Balassi.
154 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Jókai Annának – a kifosztottak
fényűzésével: szeretettel – Kapocsy
Sándorral együtt – Ágnes – 2000.
jún. 3.” az írónőnek és harmadik férjének dedikált példány!
3000,65., GION Nándor: Latroknak is játszott – Virágos katona – Rózsaméz.
(Két regény)
(Újvidék), 1976. Forum.
486 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Illés Lajosnak a kellemes nyári emlékek után barátsággal – Bp. 1977. IX.
23. Gion Nándor” az irodalomtörténésznek, a kötet műszaki szerkesztőjének dedikált példány!
Gion Nándor (1941 – 2002) jugoszláviai magyar író közép-bácskai Szenttamáson, szülőfalujában játszódó,
egymást folytató két történetet 1898ban kezdődik, s 1941 tavaszáig tart;
feleleveníti a Monarchia utolsó évtizedeit és széthullását, a szerb-magyarnémet falu, majd kisváros lakóinak
életén keresztül a XX. századi középeurópai történelem sorsdöntő periódusát.
20000,66., GÖMÖRI Jenő Tamás:
A magyar nyelvhez – Szerelmi szonettek a magyar nyelvhez.
Bp., 1942. Székely Ny.
16 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
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„Joó Tibornak igaz szeretettel –
Gömöri Jenő Tamás” a történetfilozófiai írónak dedikált példány!
A költőnek rendszeresen jelentek meg
a sakk szépségét dicsőítő költeményei a
Magyar Sakkvilágban.
3000,67., GÖNCZ Árpád:
Magyar Médeia – Sarusok – Rácsok
(Bp., 1979.) Magvető.
273 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, képes
papír védőborítóban. A címlapon
„Antoniewicz Roland” gyűjteményi
bélyegzője.
„Antoniewicz Rolandnak megbecsüléssel – Göncz Árpád” az újságíró, filmes szakembernek dedikált példány!
4000,68., GÜNTHER, Johann Christian:
Sammlung von Johann Christian
Günthers, aus Schlesien, bis anhero
herausgegebenen Gedichten, auf das
neue übersehen, und in einer bessern
Wahl und Ordnung an das Licht
gestellet. Mit einem Anhang [...],
nebst einer Vorrede [...] wie auch bey
dieser dritten Auflage mit des
Authoris Leben vermehrt.
Breslau und Leipzig, 1742.
Bey Michael Hubert. 1 metszett t. [40]
1178 [30] p. metszett díszcímlappal és
fametszett könyvdíszekkel.
Hozzákötve:
GÜNTHER, Johann Christian:
Nachlese zu Johann Christian
Günthers, von Striegau aus Schlesien,
Gedichten, welche aus lauter in der
vorigen Sammlung nicht befindlichen
Stücken bestehet.

Breslau, 1742. Johann Jacob Korn.
[16] 234 [4] p. fametszett könyvdíszekkel.
Korabeli kopottas félbőr kötésben.
A szennylapon Földessy Gyula irodalomtörténész datált névbejegyzése
„Budapest 1900 febr. 15.” alatta feljegyezte a német költő sírfeliratának magyar fordítását.
Johann Christian Günther (16951723.) rövid, kicsapongó életet élt
német költő, az újkori német líra első
képviselője, akit Goethe is sokra tartott. A kötet költeményeinek, dalainak,
ódáinak gyűjteménye.
15000,69., GYÖRGY Lajos:
Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári
egyetemi könyvtár / Különlenyomat
Az Erdélyi Tudományos Intézet Erdély
magyar egyeteme című kiadványból.
Bp., 1942. (Szerző. – Ny.: Athenaeum.) 43 p. számos képpel.
Kiadói papírborítóban.
„Pataky Tibornak őszinte tisztelettel
küldi – Kvár, 1942. XII. 15. György
Lajos” hadpataki Pataky Tibor államtitkárnak dedikált példány!
3000,70., HAJNÓCZY Péter:
Jézus menyasszonya (Kis regény)
Bp., (1981.) Szépirodalmi.
151 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Csöpikének, sok szeretettel – 1981.
VI. 6. Péter” Fábián Jánosné, Csöpikének, a szentendrei kulturális élet
emblematikus alakjának dedikált példány!
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A szerző törvénytelen gyermekként
született, gyermekkorát nevelőintézetekben töltötte. Fiatalon inni kezdett,
számos elvonókúrán vett részt sikertelenül. Az írót a kor karhatalmi erői
rendszeresen zaklatták, KMK-snak
minősítették, kényszergyógykezelésre
ítélték. A huszadik századi abszurd
regény „nemzedéki élmény” megformálója. Fiatalon, 39 éves korában
hunyt el, négy önálló kultikus kötete
jelent meg. Csak közvetlen barátainak
dedikált, így dedikált kötete ritkaság.
30000,71., HALLAMA Erzsébet:
A bábu (Regény)
/Rakéta regénytár/
Bp., (1989.) Magvető.
169 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Jókai Anna, nagyrabecsüléssel és szeretettel – Hallama Erzsébet – 1989.
március” az írónőnek dedikált példány! A József Attila-díjas írónő a
pécsi Jelenkor egykori szerkesztője.
3000,72., HÁRS Ernő:
Éjféli tárlat (Versek)
(Eger, 1991.) Orpheusz könyvek.
131 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Jókai Annának tisztelettel és szíves
üdvözlettel – Budapest, 1991. április
18-án Hárs Ernő” az írónőnek
dedikált példány!
3000,73., HATÁR Győző:
Halálfej – gajdok – klapanciák – rigmarolérák – átokformulák és bökversek – remegő-rímek – hullakamraáthallások – aritmiák – halállátó

nyelvgyök-remegések és Példatár a
vénkor esdekléseiből.
(London, 1991.) Aurora.
252 [4] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„P. Jánosnak, baráti üdvözlettel a
koranyári ősszefutás reményében öreg
híve – 19910213 – Határ Győző”
Parancs János költőnek dedikált példány!
3000,74., HATVANY Lajos: Urak, polgárok, parasztok – Tanulmányok.
/Révai könyvtár 13./
(Bp., 1947.) Révai.
129 [7] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Kellér Andoromnak tántoríthatatlanul, vén dumapajtása – Hatvany
Lajos – Laczi bá. 1947 nov. 20” az író,
újságírónak, Kellér Dezső humorista
bátyjának dedikált példány!
Tartalmazza az ellenforradalomról írt
– és „A zsidóság szociológiája” című
írását. Hatvany Lajos legújabb kori
barátai tudják, hogy a báró, barátainak
és családtagjainak Lac(z)i volt.
Édesapja Hatvany-Deutsch Sándor
kiskora óta így szólította és maradt
örökre barátai számára is Laczi.
Irodalmi levelezéseit is leggyakrabban
így írta alá.
20000,75., HELTAI Jenő:
Elfelejtett versek
Bp., (1947.) Új Idők. (Singer és
Wolfner). 127 p. Első kiadás!
Későbbi pótolt papírborítóban, a
kiadói rajzos papírborító címlapja felragasztva.
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„Zsolt Bélának szeretettel – Heltai
Jenő – 1946. nov.” az író, polgári
radikális újságírónak dedikált példány!
6000,76., 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 keménytáblás papírkötésben.
6000,77., ILLÉS Endre:
Árnyékrajzok (Esszék)
Bp., (1972.) Magvető.
521 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Annának kedves barátomnak –
Endre – 1972. jún. 8.” Jókai Anna
írónőnek dedikált példány!
Jókai Anna hagyatéka.
3000,78., ILLÉS Gyula:
Abbahagyott versek
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1971.) Szépirodalmi.
108 [4] p. Borsos Miklós fametszetével. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Béládi Miklósnak szeretettel – Illyés
Gyula 1971. X. 1.” az neves irodalomtörténésznek dedikált példány!
6000,79., IPOLYI Arnold:
Magyar mythologia (I-II.)
Bp., 1929. Zajti Ferencz. 335 [5] p. ;
368 p. Második kiadás.
Korabeli félvászon kötésben.

„illyésfalvi Papp Szilágyi Egon miniszteri titkár úrnak tiszteletem jeléül
– Zajti Ferencz” a kiadó által dedikált
példány!
24000,-

IRREDENTÁK
80., BAY Miklós, vitéz bábai:
Ítél az Isten! – Versek.
Győr, 1933. Vitéz Szabó és Uzsaly
kny. 184 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!
4000,81., JÁKÓ Margit, kézdiszentléleki:
Mult, jelen, jövő
Bp., 1925. „Mult, Jelen, Jövő”. – (Ny.:
Stádium.) 1 t. (Horthy portré) 332 p.
11 t. (képek) Negyedik kiadás.
Kiadói rajzos, irredenta papírborítóban. „Budapest, 1925. júl. 15. – Jákó
Margit” dedikált példány!
8000,82., JÓCSIK Lajos: Idegen igában –
Húsz év cseh uralom alatt.
(Bp., 1940.) Athenaeum.
230 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Méhely munkája.
8000,83., KARÁCSONYI János:
Történelmi jogunk hazánk területi
épségéhez
Bp., 1921. Szent István-T.
160 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben.
8000,-
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84., NÉMETH Kálmán, Dr.:
Százezer szív sikolt – Hazatért és hazavágyó magyarok verőfényes golgotája.
Bácsjózseffalva, 1943. „Zenélő kút”
Könyvműhely. – (Ny.: Papp Géza,
Szabadka.) 520 p. 2 t. szövegközti
képekkel és rajzokkal.
Kiadói félvászon kötésben.
8000,85., SULYOK Dezső:
A magyar tragédia / I. rész: A Trianoni Béke és következményei. (Unicus!)
(New York), 1996. Magyar Október
23 Mozgalom. XVI. 624 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
6000,86., SZILASSY Béla – Homonnay
Elemér – Zathureczky Gyula:
Elszakított magyarság – Tanulmányok.
Buenos Aires, 1956. (1957.)
Mindszenty Tud. és Társadalmi Akadémia és a Pázmány P. Szabadegyetem. – (Ny.: Danubio., Argentína.)
83 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
4000,87., TOLNAI Gábor:
Erdély magyar irodalmi élete /Szegedi
Fiatalok Művészeti Kollégium VIII./
Szeged, 1933. Prometheus-Ny.
141 [3] p. ; [16] p. (Szemelvények a
kritikákból) Második kiadás.
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Buday György munkája.
„Rosner Károlynak nagyrabecsüléssel
– Tolnai Gábor – Szeged, 1933. VI.
11.” a neves művészeti szakírónak
dedikált példány!
8000,-

JOG, JOGTÖRTÉNET
88., BEÉR János – Csizmadia Andor:
Történelmünk a jogalkotás tükrében
– Sarkalatos honi törvényeinkből
1001-1949. /Nemzeti Könyvtár/
Bp., 1966. Gondolat.
744 [4] p. 2 kihajtható mell.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. Megjelent 1200 példány.
8000,89., CONCHA Győző:
Politika – I. kötet: Alkotmánytan.
Bp., 1907. Grill K.
XVIII. [3] 673 [3] p. Második kiadás.
Korabeli félvászon kötésben.
A második Közigazgatástan című kötet
külön jelent meg.
8000,90., GAJZÁGÓ László, Dr.:
A háború és béke joga
A VI. közgazdasági továbbképző tanfolyamon előadta - -. Különlenyomat a
Közgazdaságunk nemzetközi kapcsolatai c. munkából.
Bp., 1941. Királyi Állami Ny. 120 p.
Kiadói javított papírborítóban.
„Prof Dr. kismagyari Magyary Zoltán
szeretett tanítványának igaz mély tisztelettel és őszinte barátsággal Gajzágó
László 1940 április havában” a magyar közigazgatás iskolateremtő, nemzetközi hírű tudósának dedikált példány!
50000,91., MOÓR Gyula:
A szocializmusról
/Miskolci Ev. Jogakadámia tudományos értekezéseinek tára 27./
Pécs, 1925. Dunántúl. 15 p.
Kiadói papírborítóban.

***

16

„Mélt. Dr. Tóth Károly egyet. ny. r.
tanár úrnak mély tisztelettel – Moór
Gyula” a neves jogtudós által dedikált
példány!
8000,92., 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” dedikált példány! A szerző a hírhedt
frankhamisítási per főügyésze.
6000,93., TIMON Ákos:
Magyar alkotmány- és jogtörténet
Különös tekintettel a nyugati államok
jogfejlődésére.
Bp., 1906. Hornyánszky V.
XIV. [2] 277 p. ; 278-769 p.
Harmadik bővített kiadás.
Korabeli félvászon kötésben, két kötetbe kötve. (2 db.)
15000,94., VISINSZKIJ, A. J.:
Perbeszédek
Bp., 1953. Szikra. 626 [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben.
Szovjet-Oroszország legnagyobb perei:
„A „Szovjet Azerbajdzsán” gőzös
pusztulásának ügye ; A trockista-zinovjevista terrorista központ ügye…”
4000,-

95., ZSEDÉNYI Béla, Dr.:
A felsőház új jogköre
/Miskolci Ev. Jogakadémia Tudományos Értekezéseinek Tára 41./
Miskolc, (1938.) Ny.: Fekete Pál és
Társai Felsőmagyarországi Ny. 70 p.
Kiadói papírborítóban.
„Radvánszky Albert báró úr Őnagyságának mély tisztelettel M, 1938. IV.
14. Zsedényi Béla” a felső ház alelnökének és koronaőrnek dedikált példány!
Zsedényi Béla (1894-1955.) miskolci
jogászprofesszor, az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke. 1944 decemberében
az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjává,
majd az alakuló ülésen, 1944. december 21-én elnökévé választották, és így
1945. január 26-ától december 7-éig a
Nemzeti Főtanács elnöke is volt.
Koholt vádak alapján letartóztatták,
majd novemberben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, a gyűjtőfogházban vesztette életét.
80000,-

***
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JUDAIKA

100., 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
kiadói papírborító címlapja és gerinc
felragasztva.
12000,101., 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
kiadói papírborító címlapja és gerinc
felragasztva.
12000,102., KAUSZ József:
A véreskezű sajtó
(Pápa, 1937. Keresztény Nemzeti.) 63 p.
Kiadói papírborítóban. A címlap oldal
és az utolsó üres oldal a borítófedélhez
ragasztva.
A plébános író, költő társadalompolitikai írása zsidóság, kommunizmus,
liberalizmus sajtó viszonyairól.
8000,103., KISS Arnold, Dr. – Vámbéry
R. – Levatich L. és többek:
A nagy per (Zsidókérdés)
Bp., én. Soli Deo Gloria.
110 [2] p. 1 errata. Egyetlen kiadás.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A kötet további írói: vitéz BajcsyZsilinszky Endre, Kühnelt-Leddihn
Erik, Sebestyén Jenő... stb.
8000,-

96., BOSNYÁK Zoltán:
Fővárosunk elzsidósodása
Méhely Lajos előszavával.
Bp., 1935. Held János kny.
64 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
3000,97., DIVÉKY Andor, Vitéz:
Kenyér-törvény (Lex-panis)
A proletariátus felszámolása.
Az uj fogyasztási rend megalkotása.
A munkanélküliség elleni biztosítás.
Érsekújvár, 1942. Nemzeti Tábor. –
(Ny.: Farkas kny.) 112 p.
Kiadói foltos papírborítóban.
A kötet lapjai foltosak, helyenként gondosan javítottak.
4000,98., EGAN Lajos, Id.:
A zsidókérdés Magyarországban
Esztergom, 1910. Buzárovits G.
178 [2] p.
Kiadói gerincén javított papírborítóban.
6000,99., GEORGE, J. R.:
Jud Süss – Történelmi regény.
A magyar kiadás számára átírta:
Höpp Henrik.
Bp., (1942.) Centrum.
131 [5] p. 8 kétoldalas t. A hasonló
című Terra-fimből vett 16 képpel.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban.
6000,-
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104., LŐWINGER Sámuel, Dr.:
Germánia „prófétája” –
A nácizmus száz esztendeje.
Bp., 1947. (Szerző. – Langer Kk. –
Ny.: Neuwald I. utódai.)
235 p. (A kötet címlapja hiány!)
Kiadói papírborítékban.
Az első oldalon „Grosz Ernő… régi
barátsággal – Dr. Lőwinger Sámuel”
a nyomdász, szakszervezeti vezetőnek
dedikált példány!
6000,105., NEMES Ákos Kálmán és
Soltész György Dr.: Hol lehet elhelyezkedni? – Zsidók letelepülési és
elhelyezkedési lehetőségei a külföldön
és a gyarmatokon.
(Bp., 1938.) Demokrata Ujság.
37 [3] p. Tűzve.
3000,106., SÍPOS István:
A Pentateuchos Mózesi szerzősége –
Pozitív kritikai tanulmány.
Bp., 1935. Kir. M. Egyetemi Ny.
XVI. 235 p.
Kiadói papírborítóban. A címlapon
„Karasszon Dezsőnek munkatársi igaz
szeretettel: Mátyás Ernő” a ref. teológia
tanár, egyházi író ajándékozó sorai.
8000,107., SÓS Endre:
Zsidók a magyar városokban –
Történelmi tanulmány.
(Bp., 1942.) Libanon.
185 [3] p. Második kiadás.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
6000,-

108., SZABOLCSI Miksa:
Hitvita / Izsák ben Ábrahám Troki
Chizuk Emunája nyomán összeállította és bevezetéssel ellátta: - -.
Bp., 1908. Brózsa Ottó kny.
XVI. [2] p. 95 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett egészvászon
kötésben, az előzéklapon ajándékozó
sorokkal.
8000,109., SZALAY László Dr., Zalai:
Aranyos város Jeruzsálem
Bp., (1929.) Fővárosi Ny. 251 [5] p.
4 t. (női portrék) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos,
illusztrált táblával.
„Babits Mihálynak őszinte tisztelettel
– a szerző – 1929. I. 29.” a költőnek
dedikált példány!
10000,110., 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!
3000,-

***
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111., JÉKELY Zoltán:
Zugliget (I-II.)
(Bp., 1940.) Franklin-T.
179 p. ; 141 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
(egybekötve)
„Barabás Gyulának tisztelettel –
Jékely Zoltán” az író, újságírónak
dedikált példány!
10000,112., A jeruzsálemi Szent János
Lovagrend rövid története
A Johannita-Rend magyar csoportjának kiadványa.
Bp., 1925. (Ny.: M. Távirati Iroda
Hny.) 16 p. Kiadói papírborítóban.
8000,113., (JESZENSZKY Danó),
Temérdek: Költemények
Bp., 1888. Pallas Rt. Ny.
179 [3] p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott (Gottermayer) egészvászon díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel. Az előzéklapon Jeszenszky Danó arcképe.
A címlapon „Plichta Somának és
Irmának rokoni emlékül – Temérdek
– Bpest, 1888. dec. 12.” az orvosdoktor, megyei tisztifőorvosnak, Madách
Imre barátjának, és feleségének prosznefalvi Buday Irmának dedikált példány!
Jeszenszky Danó (1824-1906.) költő,
ügyvéd közjegyző 1844-ben Petőfi szállásadója és barátja, a szabadságharc főhadnagya, Losonc térparancsnoka. A
Temérdek nevet legrégebbi nemesi
ősének, járdáni Temérdek András
tiszteletére vette fel, aki 1255-ben IV.
Bélától kapott nemességet.
30000,-

114., JÓKAI Mór: - - forradalom
alatt írt művei 1848-1849.
Bp., 1875. Athenaeum. 1 t. (Jókai metszett portréja) 274 p. Első kiadás!
Kiadói festett aranyozott, kopottas
egészvászon kötésben, körben aranyozott lapszéllel.
10000,115., JÓKAI Mór:
Rab Ráby – Regény. I-(II-III.)
Pozsony, 1879. Stampfel K.
1 t. (Jókai fametszett portréja) [2] 318
[2] p. 6 fametszett t. ; 239 p. ; 148 p.
1 t. XXV. (Történelmi befejezés)
Az első kötetben táblákon a második
és harmadik kötetben lapszámozáson
belül egészoldalas rajzokkal, amelyek
Jankó János munkái. Első kiadás!
Korabeli gerincén bordázott, aranyozott félbőr kötésben a három rész két
kötetbe kötve. A második kötetbe a
kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve.
Jókai Mór legaktívabb időszakából,
amikor is több lap (Borsszem Jankó,
Üstökös…) szerkesztője is volt. A
regény az Üstökösben is megjelent
folytatásokban, majd még ugyanabban
az évben elkészült az illusztrált mű első
kiadása is. A rajzokat Jankó János
(1833-1896) festő, grafikus, karikaturista készítette. Az Üstökös számára
Jókai Mórral közösen készített képes
történetei a magyar képregény előfutárainak tekinthetők.
10000,-
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116., KALÁSZ Márton:
Nyílt versek
Békéscsaba, 1978.
(Megyei Könyvtár.) [22] p.
Pálfalvi János rajzaival. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Bibliofil, számozott (145./200),
„Parancs Jancsinak baráti szeretettel
– 1979. február 19-én – Kalász
Márton” a költőnek dedikált példány!
3000,117., KARÁCSONY Sándor:
Szerelem és ifjúság
Bp., 1938. Exodus.
78 [2] p. Második kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Gyulának régi barátsággal – Bp. 38.
IX. 24. K. Sándor” Földessy Gyula
irodalomtörténésznek dedikált példány!
4000,118., KARINTHY Márton: A vihar
kapuja / Színművészeti főiskolások 6873’ – (Egy családregény eleje)
Bp., 2007. Ulpius-Ház.
373 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Deák Attilának szeretettel –
Karinthy Márton – 2007 dec. 4.”
dedikált példány!
3000,119., KÁROLYI Amy:
Requiem élőkért (Versek)
Bp., (1990.) Magvető.
94 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Idén az Annák éve van. Számomra.
Kedves Annám legyen tiéd ez a könyv.
– A. – 1990. dec. 18.” Jókai Anna
írónőnek dedikált példány!
Jókai Anna hagyatéka.
3000,-

120., KÉKY Lajos:
Baksay Sándor
/Költők és írók/
Bp., 1917. Franklin-T. 1 t. (Baksay
Sándor portréja) 147 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
„Nagyságos Horánszky Lajos úrnak,
hálás, mély tisztelettel – Kéky Lajos”
az országgyűlési képviselő, publicista
műgyűjtőnek dedikált példány!
4000,121., KEMPELEN Győző:
Utmutatás a honisme gyakorlati előadására
Néptanodai oktatók számára Göbrich
Ferenc után fordította és eredeti gyakorlati függelékkel ellátta:
Kempelen Győző.
Szeged, 1859. Burger Zsigmond.
[2] III. 163 p. 6 kihajtható kőnyomatos t., ebből 4 térkép.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.
8000,122., KERECSÉNYI Dezső:
Humanizmus és reformáció között
/A Magyarságtudomány tanulmányai
IX./ (Bp., 1938.)
Magyarságtudomány. 36 p.
Kiadói papírborítóban.
„Alszeghy Zsoltnak igaz szeretettel –
Kerecsényi Dezső” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,123., KEREKESHÁZY (József):
Magyar császárok
Bp., 1936. Folio. (Ny.: Pestvidéki ny.,
Vác.) 143 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
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„Supka Géza dr. szerkesztő úrnak
igaz tisztelettel – 936. nov. 24. –
Kerekesházy” a szabadkőműves írónak,
az ünnepi könyvhét kezdeményezőjének dedikált példány!
„Portugália királya, Mexikó császára,
Exotikus magyar karrierek…”
3000,124., 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!
15000,125., KESZTHELYI Zoltán:
Ébredj, öröm (Versek)
Bp., (1972.) Szépirodalmi.
1 t. (portré) 168 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Illés Lalinak, akit szeretek, s akit
sokszor megbántottam: Keszthelyi
Zoltán – 1972. április 17.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,-

KÉZIRATOK,
FOTÓK
126., ANTAL István (1896-1975.)
politikus, országgyűlési képviselő,
igazságügy-, illetve vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Miniszterelnökség Sajtófőnöke levélpapírján géppel
írt, autográf aláírt levele Szörtsey
Józsefnek a Társadalmi Egyesületek
Szövetségének országos ügyvezető
elnökének. Levelében megköszöni a
Társadalmi Egyesületek Szövetségének
kitüntetését.
Kelt.: Bp., 1933. augusztus 19.
1 lev. 1 beírt oldal. (18,5 x 25,5 cm)
Gömbös Gyula miniszterelnök sajtófőnöke, később pedig az Igazságügyi
Minisztérium államtitkára. A német
megszállás után a Sztójay-kormányban
az igazságügy-, illetve a vallás- és közoktatásügyi miniszteri pozíciókba nevezték ki, amit egészen 1944. július 29-éig
viselt. Ez idő alatt tevékenyen részt vett
az újabb zsidótörvények megalkotásában. A háború után a népbíróság
halálra ítélte, de Rákos Mátyás közbenjárására életfogytiglanra változtatták,
majd 1960-ban szabadult.
15000,127., BEKSICS Gusztáv (1847-1906.)
ügyvéd,
hírlapíró,
műfordító,
országgyűlési képviselő a „Szabadelvű
pártkör 1889.” levélpapírján autográf, tintával írt, aláírt levele saját
borítékával „Kedves Barátom” megszólítással a „Honi Fonó és Kötélverőgyár Rt., Hódság” cégnek címezve.
Levelében szabadkai tartózkodásáról
értesíti a címzettet.
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Kelt.: Bp., 1889. április 19.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5) a hozzátartozó, futott, felbélyegzett borítékkal.
Kemény Zsigmond titkára a Pesti
Naplónál. 1884-ben több alkalommal
szabadelvű párti képviselőnek választották, Tisza Kálmán meggyőződéses
híve volt. 1894–1896-ban a miniszterelnökségen miniszteri tanácsos.
1896-tól a Magyar Nemzet, 1905-től a
Budapesti Közlöny szerkesztője.
15000,128., BENÁRD Ágost dr., vitéz szilágyi (1880 – 1968.) orvos, keresztényszocialista politikus, a trianoni békeszerződés egyik aláírójának, az Országos Magyar Gyermekvédő Egyesület
elnökeként géppel írt, autográf aláírt
levele, saját fejléces levélpapírján
„Igen tisztelt Vezérigazgató Úr!” megszólítással, amelyben a címzett támogatását kéri az 1936. Szent István hetében megrendezésre kerülő Nemzeti
Garden Party eseményhez, mint annak
fővédnöke. Kelt.: Bp., 1936. julius 7.
2 lev. 1 beírt oldal. (15 x 19 cm.)
8000,129., BERDA József (1902-1966.)
költő autográf tintával írt, aláírt
levelezőlapja Illés Lajos (1923-2010.)
irodalomtörténésznek, a Szépirodalmi
Kiadó és az Új Írás című lap szerkesztőjének. Levelében a Forrongó futamok című versciklusának megjelentetéséről egyeztet, amelynek korrektúrája
elnyerte tetszését.
Kelt.: (Bp.), 1963. I. 9.
1 beírt levelezőlap.
8000,-

130., BOBULA Ida (1900-1981.)
történész, autográf, tintával írt, „Ida”
aláírt képes levelezőlapja New Yorkból Dr. Nagy Iván úrnak a genfi nemzetközi egyetem hallgatói szolgálatához
címezve. (képeslap)
Kelt.: New York, 1925. szept. 1.
Elsősorban a sumer–magyar nyelvrokonság elméletét támogató kutatásai
ismertek, Badiny Jós Ferenc mellett a
témakör legjelentősebb alkotója.
15000,131., CSÁNKI Dezső (1857-1933.)
történész, levéltáros, történeti topográfus, művelődéstörténész autográf
tintával írt, aláír levele „Kedves
Barátom!” megszólítással a levélben
meg nem nevezett Varjú Elemér művelődéstörténésznek címezve. Levelében
egy készülő könyve munkálatairól
egyeztet a címzettel. Valószínűleg az
általa szerkesztett Árpád és az Árpádok
című történelmi emlékmű előkészületeiről egyeztet, amely 1908-ban jelent
meg a Franklin-Társulatnál Árpád
vezér halálának ezredik évfordulójára.
Kelt.: 1907. márcz. 24.
1 lev. 2 beírt oldal. (11 x 17 cm.)
6000,132., DÁNIELNÉ Lengyel Laura
(1877-1954.) írónő, írógéppel írt,
autográf, tintával aláírt levele Gellért
Oszkárnak, a Nyugat szerkesztőjének,
saját megcímzett borítékában. Levelében egy megjelent novellájának kéziratáról lemond és egy találkozót kíván
egyeztetni.
Kelt.: Bp., 1934. junius 13.
1 lev. 1 géppel beírt oldal. (A/4)
Novelláit a Nyugat is közölte.
8000,23

133., DÉRI Frigyes (1852-1924.)
műgyűjtő, a debreceni Déri Múzeum
névadójának tintával írt, autográf
aláírt levele saját fejléces papírján
Varjú Elemér (1873-1945.) művészettörténész, muzeológusnak címezve.
Levelében a Nemzeti Múzeum számára, Helbing Ottó numizmatikus, műgyűjtő által felajánlott I. Lipót 5-ös
arany érme ügyében jár el.
Kelt.: Bécs, 1922. július 23.
2 lev. 2 beírt oldal. (A/5)
A tehetős gyáros 50.000 darabból álló
hatalmas régészeti, képzőművészeti,
könyv- és kézirat gyűjteményét 1920ban Debrecen városának adományozta. A múzeum épületére hatalmas felajánlást tett, de 1928-as elkészültét már
nem élhette meg.
15000,134., DEVECSERI Gábor (19171971.) író, költő, műfordító, klasszika-filológus autográf tintával írt, aláírt levele „Édes drágám” megszólítással szerelmének, feleségének Huszár
Klára (1919-2010.) operarendező,
műfordító, dalszövegírónak címezve.
Levelében közös képeik összegyűjtésében segít, számos közös barátot név
szerint megemlítve.
Keltezés nélkül (1940-41 körül.)
1 lev. 2 beírt oldal. (A/5)
15000,135., DIVALD Kornél (1872-1931.)
fotográfus, művészettörténész, író
saját kezűleg eredeti és írói nevén,
Tarczai György néven is aláírt, saját
kezűleg kitöltött kiadói szerződése a
Lampel R. könyvkereskedése
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársasággal egy novelláskötetről, amely

Felvidéki históriák címen jelent meg a
Radó Antal által szerkesztett Magyar
könyvtár sorozat 746. számaként 1914ben. A szerző egyszáz korona tiszteletdíjban részesült, amelynek átvételét a
lapalján igazolja és aláírásával hitelesít.
Kelt.: Bp., 1912. XII. 4. 1 nyomtatott,
fejléces kitöltött, aláírt oldal.
Hozzátartozik: A kiadó részéről kézzel
írt levél üzenet, amelyben utasít „Radó
dr. úrral”, Radó Antallal történt megbeszélés folytán Divald Úrnak a 100
koronát kifizetni.
Kelt.: (Bp.), 1912. XII. 4.
1 lev. 1 beírt oldal (7 sor).
Divald elsősorban műkritikusként vált
ismertté. A budapesti Magyar Nemzeti
Múzeum munkatársa. Az egykori
Felvidék régiségeit, szobrait, ötvösműveit, textíliáit, az iparművészet népi,
polgári és egyházi kincseit mentette
meg, szállította múzeumokba, gyűjteményekbe és dokumentálta fotográfiákon is. Az önmagát tréfásan „műtörténeti detektívnek” aposztrofáló Divald
Kornél az utókor emlékezetében a
Szentek fuvarosaként él tovább.
8000,136., (fotó) DÉNES Zsófia (18851987.) írónőről, Ady Endre egykori
menyasszonyáról készült időskori portréfotók, amelyek Lobenwein Tamás
(1943-2005.) soproni, fotóművész,
fotóriporter munkái. (6 db.)
(14,5 x 10,5 cm.)
6000,-
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140., (fotó) GULÁCSY Irén, P.
(1894-1945.) írónő aláírt, datált
„Bpest, 1932. V. 27. P. Gulácsy Irén”
művészi igényű fotója, amely „Fotofilm Cluj” kolozsvári műterem munkája. Levelezőlap hátoldallal, a műterem
szárazbélyegzőjével a a kép jobb sarkába nyomva. (9×12 cm.)
6000,141., GEREVICH Tibor (1882 –
1954.) művészettörténész, egyetemi
tanár, művelődéspolitikus autográf
tintával írt, aláírt levele „Mélyen
Tisztelt Igazgató Úr!” megszólítással, a
levélben meg nem nevezett Varjú
Elemér művészettörténésznek, a
Magyar Nemzeti Múzeum érem- és
régiségtára igazgatójának címezve.
Levelében a Szépművészeti Múzeumban folyó munkálatokról, az oroszok
által elrejtett kincsek rendbehozataláról, azok elhelyezéséről számol be.
Kelt.: (Bp.), 1917. IX. 18.
2 lev. 2 beírt oldal. (13 x 17 cm.)
Gerevich 1911-ben a Magyar Nemzeti
Múzeum Régiségtárának múzeumi őre
(igazgatója). A Budapesti Egyetemen az
olasz műtörténet magántanára. 1924től haláláig a Budapesti Egyetem újonnan létesült Keresztényrégészeti és
Művészettörténeti tanszékének profeszszora.
6000,-

137., (fotó) HEGEDŰS Sándor
gőzhajó - Velenczéből 1902. október
31-én délelőtt a hajó fedélzetéről és
utasairól készült felvétel.
A fotókartonon korabeli kézírással feliratozva. A korabeli fotó készítője
ismeretlen. Mérete: 21,8 x 16,5 cm.
A gőzhajó Fiume és Velencze között
közlekedett 1900-ban tette meg első
útját. A gőzöst a kereskedelmi miniszter nevéről Hegedüs Sándornak nevezték el. Nem idehaza épült, mivel erre
alkalmas hajógyárunk nem volt,
hanem Settinben, de fölavatási ünnepélyét a fiumei kikötőben tartották
meg. Az ünnepélyre elment maga a
miniszter is, megteendő az első utat a
hajóval Velenczébe.
Hegedüs Sándor (1847-1906.) 1902.
márciusig a kereskedelemügyi minisztériumot vezette Széll Kálmán kormányában.
20000,138., (fotó) HORTHY Miklós kormányzó vitézzé avatja Horthy Istvánt
1922. aug. 15-én. A fotó kartonlapra
felragasztva, a kartonon feliratozva,
verzóján „Megjelent 1943. jun. 15.
Képesvasárnap” bélyegzéssel.
A Képesvasárnap című lapban megjelent sajtófotó. (11,5 x 8 cm)
6000,139., (fotó) DARVAS Lili (19021974.), Toronyi L. Imre (1888-1952.),
Tarnay Ernő (1886-1940.) színészek
közös színházi autográf aláírt fotója
(talán Hamletben). Darvas Lili,
Molnár Ferenc író harmadik felesége,
akivel 1939-ben emigrált.
(8 x 13,2 cm.)
6000,25

Telkén, a mai Petőfi Sándor utca és
Váci utca között 1877-ben készült el a
Haris-bazár, Feszty Adolf tervei szerint.
Az üvegezett vastetős csarnok árkádsora számos üzletet rejtett. Ezt 1910-ben
bontották le, a helyén nyílt utcát a nép
kezdte el Haris köznek nevezni, amit
aztán 1940-ben hivatalossá is tettek.
(Hozzátartozik: „A Haris örökség –
Látogatóban Haris Masirevich
Fedoránál” című cikk nyomtatva.)
20000,144., HAUSZMANN Alajos (18471926.) építész, a Budavári Palota
építészének saját fejléces levélpapírján
autográf, tintával írt, aláírt, német
nyelvű levele „Lieber Freund” (Kedves
barátom) megszólítással.
Kelt.: Hn., 1916. május 25.
2 lev. 2,5 beírt oldal. (15 x 19,5 cm.)
Többek között a New York Palota és
az Igazságügyi Palota (Néprajzi Múzeum) építésze. 1918-ban IV. Károly magyar király nemességet és a „velenczei”
nemesi előnevet adományozta
Hauszmann Alajosnak.
Munkásságáért 2011 szeptemberében
posztumusz Magyar Örökség díjat
kapott.
15000,-

142., HARASZTI Miklós (1945-) író,
újságíró, a magyar szamizdat mozgalom egyik megalapítójának autográf
tintával írt, aláírt köszöntője
„Rajk@60” címmel ifjabb Rajk László
(1949-2019.) építész, díszlettervező,
politikus, a szamizdat mozgalom fő
képviselőjének 60. születésnapjára
2009. január 26-án. Kelt.: (Bp., 2009.)
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
Haraszti 1969 és 1970 között a
baloldali, maoista rendszerkritikus
diákmozgalom egyik szervezője.
Darabbér című könyve az első lépés
volt a magyarországi szervezett ellenzék
megalakulása felé. A kötet előbb
Berlinban, majd Párizsban jelent meg.
Itthon legálisan csak 1989-ben. A cenzúra esztétikája című műve szamizdatban, Rajk László avantgárd borítójával
1986-ban jelent meg először.
60000,143., HARIS Gergely (1820-1910.)
gazdag görög kereskedő, a Haris-bazár
(ma Haris-köz) építetőjének és tulajdonosának autográf aláírásával ellátott, - „Kézbesítési ív” nyomtatvány
„Egy meghívó Pest város főpolgármesterétől f. é. május 20-án tartandó
esküdt széki ülésre” - nevesített
küldeményéről. „Haris”, mint átvevő
és a kézbesítő autográf aláírásával.
Kelt.: (Bp.), 1848(?) május 7.
1 lev. 1 nyomtatott, beírt oldal.
(26 x 20,5 cm)
A Haris család görög kereskedőcsalád
volt. 1792-ben nyert Haris János polgárjogot Pesten, ezután egyre nőtt
jelentőségük a város életében. Az
1850-es években Haris Gergely már
hatalmas vagyonnal rendelkezett.
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145., HELVÉT (Szécsi?) Zoltán (?-?) A
vérező élet címmel írt regényének teljes gépirata 425 beírt A/4-es oldalon,
aláírás nélkül, helyenként kézírásos
javításokkal. A címoldalon a szerző
nevét grafitceruzával átsatírozták és alá
kézírással a „Szécsi” nevet írták. A
szerzőnek Szécsi néven nem találtam
nyomát. Helvét Zoltán néven Lázár
címmel jelent meg regény 1923-ban,
közelebbit nem tudunk.
A kézirat lapjai későbbi, gerincén
címkével ellátott félbőr gyűjtőtokban.
24000,146., HÓMAN Bálint (1885-1951.)
történész, politikus, 1939 és 1942
között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere fejléces papírján
géppel írt, autográf aláírt levele,
amelyben Tihanyi Károlyt állami gimnáziumi helyettes tanárnak nevezi ki.
Kelt.: Bp., 1941. december 30.
2 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
A két világháború közötti korszak
egyik legvitatottabb személyisége. Részt
vett a zsidótörvények parlamenti előkészítésében és a magyar Országgyűlés
tagjaival együtt meg is szavazta őket.
1941. június 26-án megszavazta a
Szovjetunió elleni hadba lépést, ez háború utáni büntetőperének egyik vádpontja lett. 1946-ban a Népbíróság,
mint háborús bűnöst életfogytig tartó
börtönbüntetésre ítélte. 2015. március
6-án a Fővárosi Törvényszék bűncselekmény hiányában posztumusz felmentette a háborús bűntett vádja alól.
20000,-

147., HUBAY Kálmán (1864-?)
közigazgatási szakember, Tarcal község főjegyzőjének autográf tintával írt,
több helyen aláírt naplója a címlapon
„Dolgozataim – Készítette: Hubay
Kálmán az 1912. évről” címmel.
A napló korábbi írásainak, gyermekkori és iskolai dolgozatainak gyűjteménye, „gyöngy-betűkkel” írva, amelyeket
1912-től 1916-ig szedett össze.
Kelt.: Sátoraljaújhely, 1912-16.
[4] 371 [17] p.
Teljes egészében beírt kötet. Korabeli
egészvászon kötésben, körben festett
lapszélekkel.
A jegyzőt 1889-ben választották meg
és iktatták hivatalába. Jelentős szerepe
volt a villanyvilágítás bevezetésében, a
község épületeinek rendbehozatalában,
a községi múzeum létesítésében, és a
levéltár rendezésében.
1915-ben „Emlékbeszéd Babocsay
Izsák ... emléktáblájának leleplezése
alkalmára” címmel jelent meg írása
Sátoraljaújhelyen.
30000,148., IMRÉDY Béla (1891-1946.)
gazdasági szakember, politikus, pénzügyminiszter, miniszterelnök pénzügyminiszteri levélpapírján géppel írt,
autográf aláírt levele Szörtsey József
m. kir. kormányfőtanácsosnak, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége ügyvezető elnökének címezve. Levelében a
címzett egy pártfogoltja tartozásának
árverési felfüggesztése iránti kérelmében határoz.
Kelt.: Bp., 1932. december 7.
1 lev. 1 beírt oldal. (20 x 25 cm)
Imrédy 1938. május 14-én miniszterelnök lett. 1938 augusztusában
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Horthyval együtt Hitlernél tett látogatást a Csehszlovákia elleni agresszió
előkészítése végett. Miniszterelnöksége
alatt hozták az I. bécsi döntést, és a
zsidótörvényeket. 1944. május 23-tól
augusztus 7-ig a Sztójay-kormány közgazdasági minisztere. 1944 őszén részt
vett a háborút támogató Törvényhozók
Nemzeti Szövetsége munkájában.
1946. februárjában, mint háborús
bűnöst a Népbíróság halálra ítélte;
kivégezték.
30000,149., JÁSZI Oszkár (1875 – 1957) társadalomtudós, szabadkőműves, politikus, a Magyar Nemzeti Tanács tagja,
a Károlyi-kormány nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli minisztere, majd emigráns politikus, a
Huszadik Század című lap főszerkesztőjeként, annak fejléces papírján
autográf tintával írt, „J. Oszkár”
aláírt levele „Kedves Barátom”
megszólítással, levelében meg nem
nevezett Bárczy Istvánnak (18661943), Budapest főpolgármesterének,
akit „…oly törekvés sikeres úttörője,
mely egy uj rend közeledését hirdeti…”.
Levelében gratulál a Bárczy választási
győzelméhez, 1918. április 10-én
történt főpolgármesteri megválasztásához, amellyel egy időben főrendiházi
taggá is kinevezték. Pályáját Gratzéval
állítja szembe és további sikereket
kíván: „Úgy érzem, hogy a Te személyed körül fog csoportosulni a közeli
jövő egyik legfontosabb tömegáramlata.” Kelt.: Budapest, 1918. V. 2.
2 lev. 2 beírt odal. (A/5)
Az első lap fejlécében írt dátum, hónap, nap Jászi kézírásával, az 1918-as

évszám eltérő tintával és kézírással.
Jászi, Károlyi Mihály legfőbb külpolitikai tanácsadója volt. A Károlyi-kormány bukását követően emigrációba
kényszerült. A Horthy-korszak legfőbb
ellenségei között tartották számon.
Szabadkőművesként a Martinovicspáholy főmestere.
80000,150., JUSTH Gyula (1850-1917.)
magyar politikus, országgyűlési képviselő, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt elnökének autográf tintával
írt képes levelezőlapja aláírás nélkül
lányának, Justh Margitnak a norvégiai
Bergenből tornyai birtokukra címezve,
aláírás nélkül: „Üdvözül szerető atyád”
sorral. (képeslap)
Kelt.: Bergen, 1907. aug. 15.
10000,151., KÁDÁR János (1912 – 1989)
magyar kommunista politikus, a magyar történelem egyik meghatározó
alakja, a nevével jelzett Kádár-korszak
vezetőjének géppel írt, autográf aláírt
levele a Magyar Szocialista Munkáspárt K. B. fejléces papírján Dénes
Zsófia (1885 – 1987) írónőnek Szigligetre az Írók Alkotóházába címezve.
Levelében megköszöni a számára megküldött „Élet helyett órák” című könyvét, gratulál és elismerését tolmácsolja
és további sikereket kíván.
Kelt.: Budapest, 1977. február 2.
1 lev. 1 beírt oldal, borítékával.
Kádár közismerten szeretett olvasni.
Kedvelte Hasek Svejkjét, Széchenyi
Zsigmond vadászkönyveit, de telekszomszédja Illyés Gyula és Keresztury
Dezső könyveit is szívesen olvasta.
45000,28

152., KASSÁK Lajos (1887-1967.)
író, költő, képzőművész, a magyar
avantgárd mozgalom vezéregyéniségének autográf tintával írt, aláírt levele
Illés Lajos (1923-2010.) irodalomtörténésznek, az Új Írás főszerkesztőjének.
Levelében megköszöni az irodalomtörténész gratulációját.
Kelt.: Hn., 1965. április 6.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
15000,153., KELLÉR Andor (1903 – 1963.)
író, újságíró „Jean-Claud és Beatrice”
című novellájának autográf piros tintával írt, aláírt tisztázatlan kézirata
javításaival. Novellájában egy párizsi
barátja gyermekeinek budapesti karácsonyi vakációjáról számol be.
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
kiadónál a „Déli posta” című kötetében, amely arcképek, karcolatok gyűjteménye. 1957-től az Esti Hírlap állandó
rovatában, a Déli postában megjelenő
klasszikus tárcái, amelyek ekkor már
közkedvelt eseményszámba mentek.
Keltezés nélkül. 3 lev. 3 beírt oldal.
Az író Kellér Dezső humorista, konferanszié bátyja, aki testvérével együtt
megjárta a munkaszolgálatot is. Az
1954-ben újra megnyitott Hungária
kávéház (New York kávéház) művészvilágának törzsgárdistája, közkedvelt
alakja.
20000,-

154., KORMOS István (1923 –
1977.) költő, író, műfordító, kiadói
szerkesztő a Móra Ferenc Könyvkiadó
szerkesztőjeként géppel írt, autográf
aláírt lektori jelentése „Rába György:
Verses utazás” című kötetéről.
Jelentésében dicséri a vers antológiát,
amely a tervezettől bővebb lett. Szeretné, ha maradhatna a terjedelem.
Eredetileg „Szépszavu földrajz” címen
jelent volna meg, de később az itt közölt címet is megváltoztatva „Verses
világjárás” címen jelent meg a kötet
„A Világirodalom Gyöngyszemei”
sorozatban, 1971-ben a Kozmosz
Könyvek kiadásában.
Kelt.: Bp., 1970. július 18.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
10000,155., KOSSUTH Ferenc (18411914.) Kossuth Lajos idősebbik fia,
politikus, a Wekerle-kormányban
kereskedelmi miniszter levélpapírján
géppel írt, autográf aláírt levele
„Tisztelt Barátom!” megszólítással,
amelyben közli, hogy Vértes Vilmos
István kir. ipari felügyelő kérelmével
nem tud foglalkozni.
Kelt.: Bp., 1909. deczember 29.
1 lev. 7-8 beírt sor. (A/5)
A politikai, hírlap-irodalmi és közgazdászati téren jelentékeny munkásságot fejtett ki a Független Magyarország
című napilapban. A Függetlenségi és
Negyvennyolcas Párt elnöke lett. 1905ben a szövetkezett ellenzék vezérlőbizottsága elnökévé választották. A
Wekerle-kormányban 1906. április 8tól 1910. január 17-ig kereskedelmi
miniszter volt.
15000,29

156., LADÁNYI Mihály (1934 –
1986.) költő, autográf tintával írt,
aláírt levele Illés Lajos (1923-2010.)
irodalomtörténésznek, a Szépirodalmi
Kiadó és az Új Írás című lap szerkesztőjének, amelyben találkozót egyeztet a
címzettel. A levél alján Illés Lajos autográf tintával írt válasza.
Rtelep (Rákostelep), 1962. XI. 13.
1 lev. 1 beírt oldal (A/5)
Az 1960‒1970-es évek egyik legnépszerűbb költője volt, két-háromévente adott ki új kötetet, verseit több
irodalmi lap ‒ Alföld, Élet és
Irodalom, Életünk, Jelenkor, Forrás,
Kortárs, Nagyvilág, Tiszatáj, Új Írás,
Új Tükör ‒ közölte. Hitelesen ábrázolta a magyar vidék elmaradottságát, lírája fontos kordokumentum. Baloldali
rendszerkritikus tevékenysége miatt a
különösen a fiatalok körében népszerű
költő ellen a Belügyminisztérium
III/III. Csoportfőnöksége 1965-től
nyomozást folytatott, rendőrhatósági
figyelmeztetésben is részesítették.
6000,157., MÁTYÁS Ferenc (1911 –
1991.) költő, író géppel írt, autográf
aláírt levele, „Kedves Miskám!”
megszólítással, Váci Mihály költőnek,
az Új Írás szerkesztőjének címezve.
Levelében legújabb „Megriadt pipacsok” című verseskötetének megjelenéséről tájékoztat és a kötet címéről kéri
véleményét a költőtársnak. A kötet
végül ezen a címen jelent meg. A
Magvető szerkesztője A levél verzóján
Váci Mihály autográf tintával írt, aláírt értékelése a költőről és verseiről.
„Ő az a népi író, aki ma feltétlenül
támogatja a párt politikáját, kommu-

nistának vallja magát – s nem
emlegeti, hogy 10 évig le se …ták!!!!”.
A Válasz és a Kelet Népe közölte
műveit. József Attila segítségével a Szép
Szóban is jelentek meg írásai. A első
levél kelt.: Bp., 1961. február 1.
1 lev. 2 beírt oldal. (21 x 15 cm.)
6000,158., MILOTAY István (1883-1963.)
szélsőjobboldali újságíró, politikus, a
„Magyarság” felelős szerkesztőjeként
géppel írt, autográf aláírt levele saját
fejléces papírján Pongrácz Kálmán
(1905-1985.) ügyvéd, jogi- és politikai
szakírónak címezve. Levelében megköszöni cikkeit, de garanciát nem vállal, hogy valamennyi cikkét meg tudják
jelentetni.
Kelt.: Budapest, 1933. május 3.
1 lev. 1 beírt oldal (A/4)
8000159., NAGY Imre (1896 – 1958)
kommunista politikus, 1956-os forradalom mártír miniszterelnöke és
GERŐ Ernő (1898 – 1980) kommunista politikus autográf aláírása a M.
Kommunista Párt „Jelölést elfogadó
nyilatkozat” nyomtatványán, amelyben
Jakab Ferdinándot a Győr-MosonSopron választókerületben jelölik.
Kelt.: Mosonszentpéter (ma Jánossomorja), 1947. aug. 3.
1 nyomtatott, kitöltött, aláírt oldal.
(21 x 14,5 cm)
60000,-
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160., ÓVÁRY Lipót (1833 – 1919.)
történész, levéltáros, 1904-1908 között a Magyar Királyi Országos Levéltár főlevéltárnoka autográf, tintával
írt, aláírt levele az Országos Levéltár
fejléces papírján Varjú Elemér művészettörténésznek, a Magyar Nemzeti
Múzeum érem- és régiségtára igazgatójának címezve. Levelében a Kakucsi
család 1621. évi armális levelének
másolatban történő megküldéséről
értesít, és közli, hogy a Báthori
Kristóftól nyert 1568- ban kelt kiváltságlevél is az Országos Levéltárban
őriztetik. Kelt.: Bp., 1906. febr. 14.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
Óváry 14 évesen csatlakozott az 184849-es szabadságharchoz. 1860-ban
Giuseppe Garibaldi főhadnagyaként
harcolt az itáliai szabadságmozgalomban. 1876-ig Nápolyban élt. Hazatérését követően 1876-ban a Magyar
Országos Levéltár tisztviselőjévé, egyúttal országos allevéltárnokká nevezték
ki.
8000,161., ÖRKÉNY István (1912-1979.)
író, gyógyszerész, a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtőjének géppel írt, autográf aláírt levele Illés Lajos (1923-2010.) irodalomtörténésznek, az Új Írás főszerkesztőjének. Levelében gratulál lapjához,
amelyhez hasonló a világ egyetlen
országában sem került kezébe, amely
ennyire mély kultúrát nyújtana.
Szunyogh Szabolcs író, újságíró egy
riportját ajánlja a lap figyelmébe.
Kelt.: (Bp.), 1978. június 3.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
15000,-

162., ÖRSI Ferenc (1924-1994.) író,
forgatókönyvíró a nagysikerű „Tenkes
kapitány” szerzőjének szerződése a
Magyar Filmgyártó Vállalattal a
„Vadászat” ideiglenes című játék film
forgatókönyvének megírásáról, autográf aláírásával.
Kelt.: Bp., 1984. dec. 18.
1 lev. 2 beírt oldal. (A/4)
6000,163., PROHÁSZKA Ottokár (18581927.) katolikus egyházi író, a magyar
keresztényszocializmus jelentős képviselője, Székesfehérvár tizenötödik
püspöke által tintával írt, aláírt autográf levele „Kedves Főszerkesztő Úr!”
megszólítással, amelyben egy bizonyos
Keményfy Kálmán Dániel barátját
köszönti.
Kelt.: (?) 1917. X. 7.
1 lev. 1 beírt oldal. (21 x 24,5 cm)
Prohászka ékes, egyéni stílusa révén a
modern katolicizmus egyik legnagyobb
hatású képviselője, a 20. század eleji
katolikus megújulás egyik programadója. Írásai máig hatóak, gondolatai,
személye ma is viták tüzében áll.
15000,164., REMÉNYI-SCHNELLER Lajos
(1892-1946.) politikus, pénzügyminiszter levélpapírján géppel írt, autográf aláírt levele Csoór Lajos országgyűlési képviselőnek, amelyben egy
ecetgyár engedélyezési kérelmét elutasítja. Kelt.: Bp., 1939. február 25.
1 lev. 1 beírt oldal. (20 x 25 cm.)
1938. március 9-től pénzügyminiszter
volt a Darányi-kormányban. Tárcáját
ezután 1944. október 16-ig megtartotta
az Imrédy-, a második Teleki-, a
Bárdossy-, a Kállay-, a Sztójay- és a
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pedett le. Gyűjteményének sok darabja
a világ elsőrangú múzeumait gazdagítja.
8000,166., STEINDL Imre (1839-1902.)
építész, műegyetemi tanár, a magyar
Országház tervezőjének saját monogramos levélpapírján autográf tintával
írt, aláírt levele Arleth Ödön szegedi
építésznek címezve, amelyben vizsgálati feladatokat ad az építésznek.
Kelt.: Budapesten, 1886. márc. 3-án.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
Steindl Imre a 19. század második
felének, de különösen a századvégnek
Ybl Miklós és Schulek Frigyes mellett
legjelentősebb építésze. Követője kora
stílusának, a romantikus életszemléletben gyökerező historizmusnak. Legismertebb műve, az Országház a főváros
és egyben Magyarország szimbóluma.
Az Országház alapkövét 1885-ben tették le, a részletmunkákkal az építkezés
1904-ig tartott. Steindl Imre a dualista
Magyarország legjellemzőbb művét
teremtette meg két évtizedig tartó
munkájával. A Parlament épülete
méreteivel az ezeréves, erejének teljében levő hazát szimbolizálja.
20000,-

Lakatos-kormányban is. A háború
során szélsőségesen németbarát politikát folytatott. Tárcáját az 1944. október 16-án megalakult Szálasi-kormányban is megtartotta. A háború után
Nyugatra menekült, de amerikai fogságba esett, akik háborús főbűnösként
kiadták Magyarországnak. A Népbíróság a Sztójay-perben halálra ítélte, és
golyó által kivégezték.
12000,165., SIKLÓSSY László, Dr. (1881 –
1951.) író, ügyvéd, művelődéstörténész, esztéta, újságíró és szerkesztő, a
Szent-György-Czéh Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete Egyesület,
A Gyűjtő című művészeti folyóirat
szerkesztőjeként géppel írt, autográf
aláírt levele, annak rajzos, fejléces
papírján Dr. Delmár Emil közismert,
híres zsidó műgyűjtőnek címezve. A
levélben a Nemzeti Szalon a levélben
nem ismertetett rajzainak eladásáról
egyeztet a zsidó műgyűjtővel, aki a kért
csekély többletet nem adta meg, de
ennek ellenére az ajánlatot elfogadja.
A rajzok eladását „nemzeti ügyként”
jelöli meg.
Kelt.: Bp., 1914. február 10.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
Siklóssy László író, polihisztor, gyűjtő,
lokálpatrióta, Budapest helytörténet
írója (A régi Budapest erkölcse,
Hogyan épült Budapest, Svábhegy,
Fővárosi Közmunkatanács története).
Delmár Emil az egyik leghíresebb
magyar zsidó műgyűjtő, aki a fasizmus
előretörésével emigrációba kényszerült.
Gyűjteményét Svájcba menekítette,
1941-ben Kubába ment, majd az
Amerikai Egyesült Államokban tele32

167., SZAPÁRY Gyula, Gróf (18321905.) arisztokrata politikus, belügyminiszter a Szlávy- és Bittó-kormányokban, majd a Tisza Kálmán-kormány pénzügy- majd földművelésügyi
minisztere, a Magyar Királyság miniszterelnöke autográf, tintával írt
aláírásával ellátott kőnyomatos „Igazoló-jegy”, amelyben „Az udvari lakok
és kertek alapja” nevében felhatalmazza Brund Manó részvényest, hogy a felszámolás alatt álló Tiszavidéki Vaspálya-Társaság részvényeseinek 1885
évi mártzius hó 18-án tartandó
közgyűlésén helyettesítse. Az igazoló
jegy 750 részvény letéte következtében
30 szavazatra jogosítja. Az első oldalon
a M. Kir. Államvasutak főpénztára
bélyegzéssel és aláírással, a hátoldalon
a meghatalmazás és pénzügyminiszteri
bélyegzés és „Gr. Szapáry” m. kir.
pénzügyminiszteri aláírással.
Kelt.: Budapesten, 1885. március 13.
1 lev. 2 beírt, nyomtatott oldal.
(24 x 15 cm)
Összesen kilencszer volt képviselő.
Széll Kálmán visszalépése után a Tisza
Kálmán vezette kormányban elvállalta
a pénzügyi tárcát, s ebben a pozíciójában nagy érdemei voltak a magyar
államháztartás konszolidációja terén.
Később egy ideig vezette a közlekedési
tárcát is, 1889-től azonban már földművelésügyi miniszterként szerepel.
Tisza Kálmán lemondása után, 1890.
március 15-én Ferenc József Szapáryt
bízta meg a kormányalakítással. E kormányban olyan nagy nevek szerepeltek, mint Wekerle Sándor, Szilágyi
Dezső, Baross Gábor és Csáky Albin.
45000,-

168., SZENDY Károly (1885-1953.)
Budapest polgármestere 1934 és 1944
között levélpapírján géppel írt, autográf aláírt levele Csoór Lajos országgyűlési képviselőnek címezve, amelyben beszámol Kovács János boldogi
lakos javadalmi őri alkalmazásáról.
Kelt.: Bp., 1941. február 10.
1 lev. 1 beírt oldal. (19 x 25,5 cm)
1905-től állt a főváros szolgálatában.
1911–13 között a közoktatási osztályon működött Wildner Ödön mellett.
A német megszállási idején, 1944 márciusában vált meg posztjától. Szerkesztette a Budapest Története c. sorozatot.
10000,169., VÁCI Mihály (1924 – 1970.)
költő, műfordító autográf tintával írt,
aláírt levele „Illés Lali!” megszólítással, Illés Lajos (1923-2010.) irodalomtörténésznek, a Szépirodalmi Kiadó és
az Új Írás című lap szerkesztőjének. Az
Új Írás társszerkesztőjeként Hű lázadás című versének megjelentetéséről.
Keltezés nélkül. (1960-as évek).
1 lev. 5-6 beírt sor. (15 x 20 cm.)
Váci Mihály a Kádár-rendszer időszakában, a hatvanas évek közepétől a
nyolcvanas évek elejéig, Magyarország
ünnepelt és legtöbbet szavalt kortárs
költője. 1970-es halála után vita indult
megítéléséről.
6000,-
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170., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „Fakó ház” című
2x4 és 2x3 soros versének saját kezűleg
írt és aláírt kézirata gondosan javított
lapon, „Úgy élt szegény már, / mint
puszta-ház, / ki szétvigyáz / magába,
némán…” kezdettel. A vers ugyanezen
címen megjelent a Hideg van (1934)
című kötetben megegyező szöveggel.
Az Egybegyűjtött írások (1970) első
kötetében Vénülő férfi címen közli a
költő. A vers keletkezési ideje 1930.
Legkorábbi verseinek egyike. Prov.:
Weöres Ottília (1873 - ?), Tili néni
családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 21 cm.)
60000,-

„Erdélyi Jóskának, a régi kenyeres
pajtásnak és fegyvertársnak, testvéri
szeretettel – 937. IV. 6. – Kodolányi”
a költőnek dedikált példány!
10000,173., KORMOS István:
N. N. bolyongásai (Versek.)
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1975.) Szépirodalmi.
61 [7] p. Bálint Endre linómetszetével.
Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban, védőborítóval.
„Parancséknak, Katinak és Jánosnak
nagy szeretettel – 1975. márc. 5.
Kormos Pista” Parancs János költőnek és feleségének, Péterfy Katalinnak dedikált példány!
15000,174., KORNITZER Béla:
Apák és fiúk I-II.
Nagy magyar értékeink ahogyan fiaik
látják. Dr. vitéz József Ferenc főherceg
Ő királyi fensége előszavával.
(Bp., 1940.) Szerző. – (Ny.: Pesti
Lloyd-T.) 278 [2] p. 35 t. (képek) ;
[2] 283-528 [2] p. 28 t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben. (2 db.)
A második kötetben kézzel számozott
(403./500) példány! Az első kötetben
„Lányi Macának, ki „nagybetűkkel”
írja gondolataimat szíves emlékül igaz
barátsággal – 1943. Kornitzer Béla” a
zsidó származású író, újságíró, grafikus által dedikált példány!
A könyvtestbe helyezve saját fejléces
levélpapírján, géppel írt, autográf aláírt levele saját borítékában Lányi Maca
úrhölgynek, „a ROPSZ-műintézet
vezérének” (Budapest, Dob utca 1.)
címezve.

***
171., 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 Regények című ponyvasorozat kiadójának
dedikált példány!
6000,172., KODOLÁNYI János:
A vas fiai I-II.
(Bp., 1936.) Athenaeum.
359 p. ; 355 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. (2 db.)
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Kelt.: Bp., 1943. december 3.
2 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
A borítékba helyezve Kornitzer Béla
két saját grafikája, önarcképe.
Kornitzer Béla (1910-1964.) behatóan
foglalkozott az apák és fiuk viszonyával, sorsuk alakulásával. Ezt tartalmazza a magyarországi neves politikusokkal, államfőkkel, írókkal, hercegekkel,
és más hírességekkel készített interjúit
összefogó könyve. Többek között
Horthy Miklóssal és fiával, Móricz
Zsigmonddal és fiával, Mikszáth
Kálmánnal és fiával, számtalan hírességgel és leszármazottaikkal készített
érdekfeszítő interjúkat. Munkáját az
emigrációban is folytatta megszólaltatva Trumant, Eisenhowert, Kennedyt,
Johnsont és Nixont, Winston
Churchillt, Joseph Pulitzert, Albert
Einsteint és Richard bíborost is.
20000,175., (KUN Béla, kókai):
Az orosz invázió veszélye
Bp., 1883. Athenaeum.
191 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
Az Osztrák-Magyar Monarchia katasztrófáját látja egy orosz invázióban a
nagyműveltségű jogakadémiai tanár,
Andrássy Gyula gróf miniszterelnök
fogalmazója.
6000,176., LADÁNYI Lóránt:
Kártya-Akadémia
(Modern kártyajátékok szabályaival,
tudnivalóival és érdekességeivel foglalkozó kézikönyv.)
Bp., 1941. (Szerző.) 160 p. szövegközti
rajzos ábrákkal és rajzokkal, amelyek
Pályi Jenő munkái. Első kiadás!

Kiadói színes, rajzos papírborítóban,
amely Pályi munkája.
„Dr. Berecz Lajosnak igaz barátsággal
– Ladányi Lóránt” dedikált példány!
4000,177., LAMARTINE Alphons:
Julis Caesar története (I-II.)
Pest, 1865. Pfeifer Ferdinánd.
[2] 173 p. ; 174 [2] p.
Korabeli félvászon kötésben.
(egybekötve)
15000,178., LÁNYI Bertalan:
A Fejérváry-kormány (1905. junius 18
– 1906. április 8.) – Kormányzatpolitikai és alkotmányjogi megvilágításban.
Bp., 1909. Benkő Gyula. V. [3] 635 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott
egészvászon kötésben.
„Horánszky Lajosnak szíves barátsággal – a Szerző” az országgyűlési képviselő, publicista műgyűjtőnek dedikált
példány!
12000,179., (LUDVIGH Kálmán), Diego:
Tépett lapok – Versek.
Bp., 1910. (Ny.: Révai és Salamon.)
1 t. (portré) 141 [3] p.
Nagy Sándor egészoldalas szecessziós
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói javított, szecessziós, rajzos
papírborítóban. Merített papirosra
nyomtatott szecessziós kötet. A fiatalon
kivégzett költő első és egyetlen verseskötete.
Ludvigh Kálmán (1889-1919.) költő,
újságíró. 1915-ben katonának vonult
be, majd szibériai hadifogságba került.
A krasznojarszki fogolytáborban Jeniszej címmel kéziratos lapot szerkesztett.
1919-ben a cseh ellenforradalmi zász35

lóalj haditörvényszéke, koholt váddal,
felkelésben való részvételért, másokkal
együtt halálra ítélte és kivégezte.
4000,180., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája –
Drámai költemény.
Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa.
267 [5] p. Dankó Ödön fametszett
könyvdíszeivel. A szerző által végsőül
megállapított szövegnek második
kiadása.
Kiadói gerincén bordázott, címkével
ellátott félbőr kötésben. 1500 példányban készült, famentes antique papírra
nyomtatott bibliofil kiadás.
15000,181., A magyar nemzet függetlenségi
frontja (rota sokszorosított propagandakiadvány)
(Hn., 1945? Nyn.) 28 p.
Kiadói kőnyomatos, feliratozott papírborítóban. A hátulsó borítófedél verzóján a szabad magyar rádióállomások
jegyzéke.
A Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front (MNFF) egy 1944. december 2án, Szegeden alakult pártszövetség
volt. A Magyar Front utódja. A pártszövetséget azért hozták létre, hogy a
második világháborút követően leváltsák az országot addig uraló politikai
erőket. A szövetség tagjai a háború
után egy évig uralták a magyar belpolitikát. Öt tagja volt: a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a
Magyarországi Szociáldemokrata Párt,
a Nemzeti Parasztpárt és a Polgári
Demokrata Párt.
4000,-

182., Magyarország orvosainak
évkönyve és címtára 46. évf. 1936.
Hivatalos adatok alapján szerkeszti:
Pesti Emil.
Bp., 1936. „Petőfi” Irodalmi Váll.
IV. 392 [2] p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Rendkívül gazdag adattár, mindennemű orvosi intézetek klinikák, egyetemek, minisztériumok, orvosi szakintézmények, gyógy- és rendelőintézetek,
szanatóriumok, betegbiztosító… stb.
adataival. Magyarország összes orvosának címtára.
6000,183., Magyarország vármegyéi és városai I. kötet: Abauj-Torna vármegye és
Kassa / Szerkesztik: Dr. Sziklay János
és Dr. Borovszky Samu.
Bp., 1896. „Apollo” Irodalmi és Ny.
Rt. 1 t. (Kassa kihajtható látképe) 579
[5] p. 11 t. (3 kihajtható, 4 színes
kőnyomat, népviseletek) 2 térk. a táblákon és a szövegközt számos részben
metszett képpel, hasonmással gazdagon illusztrálva.
Kiadói dombornyomásos, festett,
illusztrált egészvászon díszkötésben,
körben festett lapszéllel.
15000,184., MAKKAI Sándor:
Magyar fa sorsa –
A vádlott Ady költészete.
Bp., 1927. Soli Deo Gloria.
142 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A könyvtestbe
helyezve Milotay István Magyarság
című lapjának 1927. junius 26-i számának vezércikke Vitéz Bajcsy
Zsilinszky Endre „A magyar Ady”
című írásával.
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Hozzátartozik:
SZÁSZ Károly: „Magyar fa sorsa” –
Makkai püspök Ady-könyvének bírálata. / Különlenyomat a Budapesti
Hírlap pünkösdi számából.
Bp., 1927. (Budapesti Hírlap.) 39 p.
Kiadói papírborítóban.
6000,185., MARKÓ Béla:
Sárgaréz évszak – Versek.
Kolozsvár-Napoca, 1977. Dacia.
94 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, keménytáblás papírkötésben.
„Hajdú Győzőnek, úgy is, mint szerkesztő (inas), s úgy is, mint költő
(inas) a kritikusnak, tisztelettel és
szeretettel – Markó Béla – 1977.
szept. 19.” az erdélyi magyar írónak,
az Igaz Szó főszerkesztőjének dedikált
példány!
3000,186., MÉLIUSZ József:
Beszélgetés a rakparton – Versek.
Bukarest, 1963. Irodalmi.
225 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Hajdú Győzőnek
barátsággal – Méliusz József – Vásárhely, 963. aug. 7.” az erdélyi magyar
írónak, az Igaz Szó főszerkesztőjének
dedikált példány!
3000,187., MÉSZÖLY Miklós:
Bolond utazás – Történetek.
Bp., 1992. Századvég.
321 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Papp Jánosnak nagy szeretettel –
Mészöly Miklós 996.” dedikált példány!
3000,-

188., MOLNÁR Katalin:
De te ki vagy ?
(Versek, képversek, képek, grafikák)
Párizs, 1990. Szerző. [12] 54 [6] p.
fekete nyomású grafikákkal, Emelienne Deschamps a szerzőről készült
meztelen fotóival. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Ezt a könyvet a
szerző maga készítette 1990-ben egy
IBM 6747-2 típusú írógépen Title-nak
és Essaynek nevezett betűtípusokkal,
továbbá gumibetűkkel, fekete nyomdafestékkel és fűzőgépkapcsokkal.
„Jókai Annának kedvességéért, közvetlenségéért, érdeklődéséért adom
„cserébe” ezt a könyvet, - Molnár
Katalin – Budapest, 1991. V. 9.” az
írónőnek dedikált példány!
A költő a párizsi Magyar Műhely
szerzője. Bibliofil, új avantgárd kísérlet
a modern nyomdatechnika kézműves
megdolgozásával.
4000,189., MOMMSEN Tivadar:
A rómaiak története (I-II.) (III-IV.)
(V-VI.) (VII-VIII.)
Bp., 1874-1877. Ráth Mór - FranklinT. IV. III. 4-321 [3] p. ; [4] 322 p. ; [4]
329 p. ; [4] 304 p. ; [6] 289 p. ; [4] 329
[2] p. ; [4] 426 [2] p. ; [4] 385 [3] p.
1 kihajtható metszett térk.
Későbbi félbőr kötésben, négy kötetbe
kötve. (4 db.)
Theodor Mommsen (1817-1903.)
német történész, egyike a 19. század
legjelesebb ókortudósainak. A Római
Birodalom történetéről szóló műveit a
mai kutatók is alapvető fontosságúnak
tartják. 1902-ben irodalmi Nobel-díjjal
tüntették ki, elsősorban erre a művére
tekintettel.
40000,37

190., MÓRICZ Zsigmond:
Fortunátus –
Történelmi színdarab három felvonásban. /Az Érdekes Ujság karácsonyi
ingyen melléklete/
(Bp., 1918. Érdekes Ujság. –
Ny.: Légrády.) 95 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Végh munkája.
Móricz Zsigmond fiatalkori nagy
drámája, amely 1918 novemberében
szinte véletlenül látott nyomdafestéket.
Egy akkori hetilap karácsonyi mellékleteként Móricz-művet akart adni
olvasóinak. A korabeli közvélemény
antiszemitának ítélte meg. A kis
könyvet pedig a legrejtélyesebb módon
tüntették el a legrövidebb idő alatt,
példányai alig fellelhetők.
8000,191., MÓRICZ Zsigmond:
Magyarok – Elbeszélések.
Bp., 1912. Nyugat.
166 [2] p. Első kiadás!
Korabeli Barta-Bassits Sándor-féle
egészvászon kötésben, a kiadói rajzos
papírborító címlapja, amely Falus Elek
munkája a könyvtestbe kötve.
„Faragó Lajosnak – Móricz” a
Nyugat folyóirat igazgatójának dedikált példány!
20000,192., NÁDAS Péter:
A Biblia és más régi történetek
Bp., 1988. Szépirodalmi.
313 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Zsófinak szeretettel – N. Péter –
1988. december 10.” dedikált példány!
3000,-

193., NAGY László, F.(elsőiszkázi):
Tűnj el fájás – Versek.
(Bp.), 1949. Hungária.
46 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Gottsegen Györgynek szeretettel –
F. Nagy László 1949 könyvnap” az
Országos Kardiológiai Intézet alapító
főorvosának dedikált példány!
A költő első, rendkívül ritka kötete.
20000,194., NAGY Töhötöm, Dr.:
Jezsuiták és szabadkőművesek
Nyílt levél VI. Pál Pápa őszentségéhez.
Buenos Aires, 1965. Szerző. 506 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
A kötet 250 számozott példányban
készült, ez a kötet számozatlan.
(Dömölki 1699.)
8000,195., Nemes családok - Első kötet.
(Unicus! Több kötete nem jelent meg.)
/Magyar nemzetségi zsebkönyv.
Második rész./ Kiadja a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság.
Előszó: Dr. Schönherr Gyula.
Bp., 1905. (Ny. Franklin -T.)
VIII 664 p. 11 színes kőnyomatos t. a
táblákon és a szövegközt nemesei címerek rajza.
Kiadói gerincén aranyozott, festett
egészvászon kötésben, körben pirossal
festett lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány.
8000,196., NEMES Nagy Ágnes:
Látkép gesztenyefával – Esszék.
Bp., (1987.) Magvető.
438 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
38

Kiadói illusztrált, gondosan javított
papírborítóban.
8000,201., A Pesti Ujság évkönyve 1943
Összeállította: Vörösvári István.
(Bp., 1943. Ny.: Stádium.) 80 p. számos képpel, az első lap hátoldalán
Horthy Miklós címlap portréja.
Kiadói (nyilaskeresztes), rajzos papírborítóban.
A Maróthy Károly szerkesztette Pesti
Ujság évkönyve. Maróthy 1939-től
alapítója és főszerkesztője a szélsőjobboldali lapnak. Szálasi Ferenc feltétlen
híve.
8000,202., (plakát) A Meskó Zoltán vezette
szélsőjobboldali Magyar Nemzeti
Szocialista Földműves és Munkás Párt
nagykőrösi szervezetésnek alul magyar
horogkereszttel illusztrált politikai
plakátja. „Nagykőrös Népe! Magyar
testvéreink- Nem lehet nyugtunk, míg
nyomorgunk… - Nincs más út!
Tetteket akarunk! Nem tervezgetünk,
nem beszélünk, hanem cselekszünk.
Első lépésünk az, hogy megmentjük
Nagykőrös ezévi piacát!...”
Bp., 1938. Sima Ferenc. - Székeky Ny.
(40 x 62 cm)
A párt először használta Magyarországon a horogkeresztet. Meskót „Hitler
Zoltánnak” nevezte a korabeli értelmiség. A plakát nyomásával megegyező
címlappal illusztrált papírmappában.
30000,-

„Németh Andornak dupla könyvheti
barátsággal – 1988. jún. 5. Nemes
Nagy Ágnes” dedikált példány!
8000,-

NEMZETISZOCIALIZMUS
197., BRIFFAULT, Robert:
A Brit Birodalom bukása
Kivonatolta, előszóval és jegyzetekkel
ellátta: Allan Sinclair Sidgwick.
Fordította: Dr. Rajniss Ferenc.
Bp., 1940. Szenkó. 80 p.
Kiadói rajzos papírborítékban.
8000,198., MUSSOLINI, Benito:
Négy beszéd a korporatív államról
A „Carta del Lavoro”-t (Olasz Munka
– Alkotmányt), a fontosabb törvényszövegeket és a szindikális – korporatív
rendszert illető néhány észrevételt,
magyarázatot tartalmazó függelékkel.
(Róma), 1935. „Laboremus”. 124 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
6000,199., A német birodalmi kormánynak
a dán és norvég kormányhoz intézett
emlékirata. – Von Ribbentrop birodalmi külügyminiszter nyilatkozata a
külföldi sajtó képviselői előtt. –
Von Falkenhorst tábornok felhívása
Norvégia és Dánia hadseregéhez és lakosságához.
Bp., 1940. (Ny.: Stádium.) 10 [2] p.
Fűzve.
4000,200., OLÁH György:
Őrvezetőből diktátor
Hitler forradalma 1920-1932.
Bp., 1935. Stádium. 235 p.
39

ezért 1948-tól rendszeresen beidézték
az Andrássy út 60-ba, ahol az ÁVOsok rendszeresen bántalmazták.
A plakát nyomásával megegyező címlappal illusztrált papírmappában.
30000,205., RIBBENTROP, (Joachim von):
Európa szabadságharca - - német birodalmi külügyminiszter beszéde 1941.
november 26-án Berlinben.
(Bp., 1941. Centrum.) 24 p.
Kiadói papírborítóban.
8000,206., STORM, E(rnst):
Az állam és a gazdaság – A MagyarNémet Társaság 1941. március 21-i
ülésén tartott előadás. /MagyarNémet Társaság kiadványai 10./
Bp., 1941. (Ny.: Sylvester.) 14 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
4000,207., SZÁLASI Ferenc: Nagytér, élettér, vezetőnép - - előadása.
A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista
Mozgalom pártkülügyek értekezleteinek sorozatában. Előszó a második
kiadáshoz: Tarjányi Imre.
Sydney 1982. Hungarista Mozgalom.
53 p. lapszámozáson belül Szálasi portréjával. Második kiadás.
Tűzve, kiadói illusztrált papírborítóban. Az első kiadás stencilgépen sokszorosított hasonmás kiadása a Hungarista Mozgalom vezetőjének előszavával. Emigráns kiadás.
4000,-

203., (plakát) A Szálasi Ferenc vezette
szélsőjobboldali Magyar Nemzeti
Szocialista Párt helyi szervezetének
nyilaskereszttel illusztrált politikai
plakátja. „Miénk a jövő! – Festetics
Sándor vezetése alatt működő – Magy.
Nemz. Szociálista Párt – Pestmegyei
főkerülete, Levélcím: Maglód, Rákócziu. 32.” Kispest, (1937-1938 körül.)
Simon Gábor? (A felelős kiadó nyomtatott neve áthúzva, alatta kézírással
Simon Gábor neve.) – Bánsági-ny.
(28 x 35 cm.) A plakát nyomásával
megegyező címlappal illusztrált papírmappában.
30000,204., (plakát) EMSzO (Egyházközségi
Munkás Szakosztályok) keresztény
szociális munkásmozgalmi szervezet
politikai plakátja. „25.000 magyar
munkás sorakozik fel május 15-én,
vasárnap d. u. 5 órakor a Tattersallban
(Bpest Keleti pályaudvarnál) –
Felszólalnak: Mészáros János, Varga
László, Közi Horváth József, Menyhárt
Mihály, Varga Sándor, Szalay György.
– Villámbeszédek!”
Bp., (1940 körül) Freesz József.
(62 x 24 cm.)
1944 decemberében a német megszállók valóságos hajtóvadászatot tartottak
az EMSZO vezetői ellen. A Gestapo
letartóztatta az öt legfőbb vezetőt,
akiket azután Dachauba hurcoltak. Az
1945-ben alakult Ideiglenes Nemzeti
Kormány feloszlatta a fasisztának
minősített szervezetet. A kommunisták
folyamatos üldözése ellenére több
EMSZO csoport, megváltozott névvel,
tovább folytatta tevékenységét még
több éven át. Freesz József káplánt

***
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208., 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 önkormányzati választásokon vett részt. A
párt budapesti főpolgármestere volt
Sipőcz Jenő. Antiszemitizmusa miatt a
párt mindvégig szemben állt a Bethlen
kormánnyal. A párt 1938-39-ben egyesült Imrédy Magyar Élet Pártjával, ezen
a néven a főváros frakciója lett.
3000,209., ÖRKÉNY István:
Időrendben – Regények.
(Bp., 1972.) Szépirodalmi.
1 t. 268 [4] p.
Kiadói egészvászon kötésben. Glória
(1957), Macskajáté (1963), Tóték.
„Kozma Károlynak fáradhatatlanul
– Örkény István” a filmes szakembernek, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége főtitkárának dedikált példány!
10000,210., ÖRSI Ferenc:
A Tenkes kapitánya –
Ifjúsági regény a szerző azonos című
televíziós filmjéből.
Bp., 1967. Móra.
292 [4] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált keménytáblás papírkötésben.
„Drégely Lacinak, drága Évának, kis
önbizalommal és nagy szeretettel adja
kézbe – Örsi Feri, 67. X. 3.”

a festőművész, szobrász, a MTV.
díszlettervezőjének és feleségének
Witz Éva díszlettervezőnek dedikált
példány!
5000,211., PAKOCS Károly:
Hazafelé – Novellák.
(Nagykároly), 1926.
Szatmári Katholikus Élet. – Ny.: Róth
és Komáromy. 95 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Várdai Béla író, főgimnáziumi
tanár Úrnak, nagy jóakarójának
őszinte tisztelettel küldi – Szatmár,
1926. január 6. Pakocs Károly –
Kath. Szemle szerkesztőségének”
dedikált példány!
3000,212., PALOTAI Boris:
Viharos mennyország (Regény)
Bp., 1969. Magvető.
374 [2] p. Csohány Kálmán rajzaival.
Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
„Illés Lajosnak őszinte szeretettel:
Palotai Boris 1960.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,213., PASSUTH László:
Örök Hispánia
/Világjárók 68./
Bp., 1969. Gondolat.
381 [3] p. 42 t. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban.
„Ellának és Lacinak… meleg ajánlással és sok szeretettel – 1970. VIII. 24.
– Passuth László” Németh László írónak és feleségének dedikált példány!
6000,41

214., PEKÁR Gyula:
Don Juan
Bp., 1899. Athenaeum.
313 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Kedves direktorom kedves felesége
Ő nagyságának hódolattal – a Szerző.
Budapest, 1899. I. 15.” dedikált példány! Kultúrtörténeti érdekesség, hogy
kisportolt író, országgyűlési képviselőről mintázta Stróbl Alajos a Nemzeti
Múzeum előtt álló Arany János szobor
Toldi Miklósát.
4000,215., PETŐFI Sándor:
- - újabb költeményei 1847-1849.
Pest, 1861. Emich G. [4] 284 p. IV. ;
[4] 288 p. IV. Második kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr
kötésben.
20000,216., PETŐFI Sándor:
- - ujabb költeményei 1847-1849.
Pest, 1871. „Athenaeum”. 204 p. ;
296 p. Harmadik, javított kiadás.
Kiadói vaknyomással, Petőfi aranyozott
portréjával illusztrált (barna) egészvászon kötésben. (2 db.)
16000,217., 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,-

218., PETRI György: - - versei.
Bp., 1991. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 332 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Matus Jánosnak szeretettel – Petri
György Pest, 1991. május 31-én”
dedikált példány!
A szerzőt 1975-1988 között publikálási tilalom alá helyezték, versei szamizdatban és külföldön jelentek meg.
1981-1989 között a Beszélő című szamizdat lap szerkesztője volt és fontos
alakja a magyar demokratikus ellenzéknek.
20000,219., PILINSZKY János:
Rekviem (Versek, filmnovella)
Bp., 1964. Magvető.
117 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A kötéstábla vezóján
„ex-libris Illés Lajos”, az irodalomtörténész könyvtárából.
„Illés Lajosnak, úgy is mint az Új Írás
különlenyomatát, őszinte becsüléssel:
Pilinszky János (1963 karácsonyán)” a
Szépirodalmi Kiadó munkatársának,
az Új Írás irodalmi lap szerkesztőjének dedikált példány!
30000,220., PISZTER Imre, Dr.:
Szent Bernát clairvauxi apát élete és
művei I-II. / A cziszterczi rend
alapítása nyolcszázados ünnepének
emlékére közzéteszi..: Vajda Ödön.
Bp., 1899. Hornyánszky V.
XII. 599 p. ; [4] 708 p.
Kiadói díszesen aranyozott (Gottermayer) egészvászon kötésben. (2 db.)
15000,42

225., SCHWANDTNER, Johannes
Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini... cum amplissima praefatione Matthiae Belii,
nec non instructissimo rerum verborumque indice, in nitidissimam hanc
formam redacti. Cura et studio - -. I.
Vindobonae (Bécs), 1746. J. P. Kraus.
1 t. rézketszett díszcímlap [6] XXI. [3]
888 [46] p. 2 kihajtható rézmetszett
térkép. (Studio 141/153. 3 térképet ír
le) 5 rézmetszett szövegközti képpel,
számos metszett iniciáléval.
Korabeli restaurált egészbőr kötésben.
(Folio) A ritka mű három kötetben teljes, egyes kötetei is becses darabok.
A magyar történeti irodalom kiemelkedő alkotása, az első nagyszabású történelmi forrásgyűjtemény.
A mintegy félszáz közölt kútfő jelentős
része először jelent meg nyomtatásban,
közülük is kiemelkedik az első kötetben Anonymus Gesta Hungaroruma,
amelynek kiadása a magyar művelődéstörténet egyik fontos darabjává teszi a
művet. Szintén az első kötetben
Thuróczy krónikáját szép rézmetszetű
képek, vignetták, iniciálék illusztrálják.
Az osztrák történész Bél Mátyás tanítványa volt, az ő nevéhez fűződik a kötet
előszava, és nyílván segített a kötet
összeállításában is.
60000,226., SEBESTYÉN Lajos:
Szülőföldem, iparvidék (Versek)
Bp., (1974.) Magvető.
112 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
„Jókai Annának tisztelettel, csendes
dobogó örömmel és várakozással aján-

221., RÁBA György:
Kézrátétel (Versek)
Bp., (1992.) Szépirodalmi.
104 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Jókai Annának szép évfordulója alkalmából szeretettel gratulál – 1992.
II. 23. – Rába György” az írónőnek
dedikált példány!
3000,222., RAHNER, Karl:
A hit alapjai –
Bevezetés a kereszténység fogalmába.
Bp., 1983. Szent István-T.
1 t. (színes portré) 495 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
A II. vatikáni zsinat egyik vezető,
német jezsuita teológusa által aláírt
példány!
15000,223., RUBINYI Mózes, Dr.:
Mikszáth Kálmán élete és művei
Az összes művek bibliográfiájával.
/Mikszáth Kálmán munkái/
Bp., 1917. Révai T.
[4] 129 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Peringer Mihályéknak szeretettel
igaz boldogságot kíván – Dr. Rubinyi
Mózes, Bpest, 1942. dec. 16.” dedikált példány!
4000,224., SCHEIBER Sándor:
Mikszáth Kálmán és a keleti folklore
Bp., 1949. Orsz. Néptanulmányi E.
75 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Dr. Péter Lászlónak
baráti szeretettel – Bp., 49. X. 30.
Scheiber Sándor” dedikált példány!
4000,43

lom figyelmébe, szeretetébe verseimet.
– Tatabánya, 1976. máj. 28.
Sebestyén Lajos” az írónőnek dedikált
példány!
3000,227., SEGESVÁRY Lajos, Dr.:
Az egyháztörténelem alapvonalai
Összeállította: - -.
Dr. Révész Imre közreműködésével.
Debrecen, 1936. Városi Ny.
XVI. 211 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
„Ferenczy Sándor kedves tanítványomnak szeretettel – Budapest,
1940. május 1. Segesváry Lajos vallástanár” dedikált példány!
3000,228., SÉRTŐ Kálmán:
Esett a hó…
(Bp.), 1938. Az „Összetartás”.
88 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Szeleczky Olga drága nemzettestvérnőnek örök hálával az irántam multban elkövetett jóságáért, és azzal a
kívánsággal, hogy a jó Isten sokáig éltesse. Bpest 1941 VI 6 Sértő Kálmán”
– Szeleczky Zita nővérének dedikált
példány! Betiltva!
80000,229., SOLYMOS Ida:
Arc nélkül (Versek)
Bp., 1969. Szépirodalmi.
165 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Annókának, Endrének, hálával az
(utólag már bevallható) oxigén
palackokért és azzal a reménytelen
kéréssel: ezután se lakoltassanak ki
rokonszenvükből – Ida – Bpest,

1969. okt. 30.” Jókai Anna írónőnek
és második férjének, Török Endrének
dedikált példány!
3000,230., SÜTŐ András:
Évek – Hazajáró lelkek. - Cikkek,
naplójegyzetek (1953-1978.)
Bukarest, 1980. Kriterion.
240 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Kótay Pálnak – irodalmunk igaz
barátjának, az írás elhivatottjának,
szeretettel – Sütő András 1980. dec.
5.” a marosvásárhelyi orvos, szakírónak (novellákat, kritikákat is írt) dedikált példány!
3000231., SYMONDS, John Addington:
Renaissance Olaszországban I-III.
I. A kényurak kora. II. A tudományok
föléledése. III. A szépművészetek.
Fordította: Pulszky K., Wohl Janka.
Bp., 1881-1886. MTA. VIII. 502 [2]
p. ; VIII. 495 p. ; VIII. 469 p.
Kiadói festett, illusztrált, aranyozott
egészvászon kötésben, körben festett
lapszéllel. Szép sorozat.
18000,232., SZABÓ Magda:
A csekei monológ
Bp., 1999. Európa.
263 [5] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Jókai Anna hagyatéka.” „Annának ,
Sándornak, ősrégi szeretettel – a
Szabó, aki valaha Mucó is volt.” Jókai
Anna írónőnek és férjének Kapocsi
Sándornak dedikált példány!
8000,44

233., SZABÓ Richárd:
A bécsi márcziusi napok 1848-ban –
A magyarországi viszonyok befolyásával kapcsolatban. Reschauer Ármin s
több kútfő után összeállította: - -.
Pest, 1870. Az „Athenaeum”.
IV. 5-200 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, körben festett lapszéllel.
8000,234., (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 komáromi, a budai ostromról, illetve a világosi
fegyverletételről – forrásértékű dokumentum.
10000,-

SZAMIZDAT
235., EÖRSI István:
Az utolsó szó jogán
Bp., 1985. AB Független.
93 p. Első (szamizdat) kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Rajk László munkája.
„Gyulának nagy szeretettel, nem az
utolsó szó jogán – Pista 86. XI. 16.”
dedikált példány!
A szerző Lukács György tanítványa és
műveinek fordítója. Ez a műve interjú
kötet Lukács Györggyel. Eörsi István
művei 1983-tól 1989-ig itthon illegálisan szamizdatként jelenhettek meg.
4000,236., FALUDY György:
Pokolbeli víg napjaim
Bp., 1987. AB Független. –
ABC Független. 544 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!
8000,237., HARASZTI Miklós:
A cenzúra esztétikája
Bp., 1986. AB Független.
87 [3] p. Első, szamizdat kiadás.
Kiadói rajzos, avantgárd papírborítóban, amely Rajk László munkája.
Megjelent 1200 példányban.
A mű az egyik leghíresebb szamizdat
kiadvány, amely bemutatja az államszocialista cenzúra rendszerét. Haraszti
1980 augusztusában fejezte be a kéziratot, a szöveg decemberre már bekerült
a földalatti könyvforgalomba.
30000,-
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238., HARASZTI Miklós:
Darabbér
Bp., 1985. „Magyar Október”. 128 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Rota sokszorosított, első Magyarországon kiadott szamizdat kiadás.
1970 és 1971 között a Ganz–MÁVAG
és a Vörös Csillag Traktorgyár marósaként dolgozott, tapasztalataiból írta
meg Darabbér című könyvét, amely az
első lépés volt a magyarországi szervezett ellenzék megalakulása felé. A kötet
kéziratát 1973-ban lefoglalta a rendőrség, és államellenes izgatás vádjával 8
hónap felfüggesztett szabadságvesztésre
ítélték. A könyvet tizenegy nyelvre
fordították le, Magyarországon legálisan először 1989-ben jelent meg.
6000,239., SZÁSZ Béla:
Minden kényszer nélkül Egy műper története. I-II.
Bp., 1984. „Magyar Október”.
166 p. ; 167-347 [3] p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Rajk László munkája. (2 db.)
Rota, stencilgépen sokszorosított kötet,
az 1981-ben Münchenben, az Újváry
Griff Kiadónál megjelent kötet szöveghasonmása. Készült 1000 példányban.
A borítón a szerző álneve: „Vincent
Savarius”.
Az újságíró, lapszerkesztő, a Rajk-per
egyik vádlottja. Műve a Rajk-per és a
körülötte történt törvénytelenségek
máig egyik leghitelesebb krónikája.
6000,-

240., SZÁSZ Gerő:
Ujabb költemények
Kiadja a Petőfi-Társaság.
Bp., 1880. Aigner Lajos.
[4] 204 p. Első kiadás!
Korabeli díszesen aranyozott egészvászon kötésben, körben aranyozott lapszéllel. „Papp János, kedves sógoromnak szeretettel. – Kolozsvárt, dec. 22.
1880. Szász Gerő” dedikált példány!
Szász Gerő (1831-1904.) író, ref.
lelkész részt vett a szabadságharcban,
majd besorozták az osztrák hadseregbe, honvédhadnagy, hazatérte után
lelkész Kolozsváron, esperességet ért
el. Tagja a Petőfi-társaságnak és alelnöke az Erdélyi Irodalmi Társaságnak.
20000,241., SZEKFŰ Gyula:
Újabb válasz bírálóimnak
Bp., 1914. Szerző. 31 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Kedves Imrének szeretettel – Gyula”
a szerző által dedikált példány!
„A száműzött Rákóczi” című művének védelmében írt ritka röpirat.
3000,242., SZEMLÉR Ferenc:
Varázsvessző – Versek.
Kolozsvár, 1972. Dacia.
125 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Hajdú Győzőnek a megbecsülő jó
barát szerető ölelésével – Bukarest,
1972. áprilisában – Szemlér Ferenc”
az erdélyi magyar írónak, az Igaz Szó
főszerkesztőjének dedikált példány!
3000,-

***
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243., Szent Margitsziget Gyógyfürdő,
Budapest
Bp., (1909. Ny.: Hornyánszky Viktor.)
91 [5] p. szövegközti képekkel, könyvdíszekkel gazdagon illusztrálva.
Kiadói (zöld) egészvászon kötésben.
4000,244., SZEPES Mária:
Az öröm mágiája –
Mítoszok mágiája.
Bp., 1995. Édesvíz.
154 [14] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Jókai Annának – sok jókívánsággal,
szerető barátja, csillagtársa és lelkes
olvasója, szövetségese – Szepes Mária
1995. V. 26.” az írónőnek dedikált
példány!
3000,245., SZIGLIGETI (Ede):
Ál Endre Eredeti dráma négy szakaszban.
Pest, 1841. Szerző. - Ny.: Landerer.
137 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kötéstábla veróján "ex-libris Gányi", amely
Mühlbeck Károly munkája.
Szigligeti 134 színműve közül ez a 9.
nyomtatásban megjelent mű. Először a
Nemzeti Színház 1841 február 15-kén
tűzte műsorára. Szigligeti már a 1840es évek elejétől uralkodott a színpadon, s évtizedeken át, egészen haláláig
ő maradt első színköltőnk.
5000,246., 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 kötéstáblára ragasztva.
8000,247., SZŐCS Géza:
Ki cserélte el a népet?
Színjáték 15 felvonásban vagy egy
felvonásban, 15 jelenetben vagy 1025
évben szünet és megszakítás nélkül írta
és ollózta - - 1996 tavaszán Kolozsvárott a Kolibri Színház felkérésére.
(Kolozsvár, 1996. Erdélyi Híradó.)
123 [9] p. egészoldalas rajzokkal.
Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Megjelent 300 példányban.
„Mózsi Ferié barátsággal ajánlja neki
– Szőcs Géza” az egykori emigráns
író, költőnek dedikált példány!
3000,248., TAKÁTS Gyula
Kinek könnyebb? – Novellák.
Bp., 1963. Szépirodalmi.
240 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
„Illés Lajosnak szíves visszaemlékezéssel a Virágok virágára – barátsággal
küldi – 963- Takáts Gyula” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
(Virágok virága – Takáts Gyula 1961ben megjelent kötete.)
3000,249., TAMÁSI Áron:
Három játék
(Bp., 1941.) Révai.
269 [3] p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben. Aláírt példány!
4000,-
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250., TANDORI Dezső:
Miért élnél örökké? (Novellák)
Bp., (1977.) Magvető.
292 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Andrásnak baráti szeretettel –
Dezső – 1978. I. 16.” dedikált példány!
3000,251., TOLCSONOV, M.: A Hitlerstratégia csődje a keleti fronton
Moszkva, 1943. Idegennyelvű
Irodalmi. 39 p. 1 kihajtható térk.
Kiadói papírborítóban.
3000,252., TOMPA Gábor:
Óra, árnyékok – Versek.
(Kolozsvár), 1989. Kriterion.
53 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Hajdú Győzőnek barátsággal –
Tompa Gábor” az erdélyi magyar írónak, az Igaz Szó főszerkesztőjének
dedikált példány!
3000,253., TORMAY Cécile:
A régi ház – Regény.
Bp., 1917. Singer és Wolfner.
239 p. szövegközti rajzos képekkel,
amelyek Batthyány Gyuka gróf rajzai.
Negyedik kiadás. 12-14. ezer.
Korabeli félvászon kötésben.
Az Irodalmi Nobe-díjra is jelölt írónő
családregénye a biedermeier kori pesti
életről. Aláírt példány!
6000,-

254., TÓTH Lőrincz:
Méhek – Epigrammok, xéniák, apró
életképek és szatirák.
Bp., 1882. Franklin-T.
[4] 203 p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált, díszesen
aranyozott egészvászon díszkötésben,
körben aranyozott lapszéllel.
Az előzéklapon „Ballagi Mórnak
baráti emlékül – a Szerző” a neves
nyelvész, történésznek dedikált példány!
Tóth Lőrincz (1814-1903.) drámaíró,
szakíró, ügyvéd, kúriai elnök. A Pesti
Hírlap országgyűlési tudósítója,
Kossuth igazgatása alatt a védegylet
titkára, 1847-ben Pozsony országgyűlési képviselője, 1848 tavaszán tagja a
bécsi küldöttségnek, az első felelős
magyar minisztérium megalakulása
után a pesti parlament képviselője,
Deák elnöki titkára, a honvédelmi
bizottmány jegyzője. Világos után
családjánál tett látogatása során elfogták és halálra ítélték, majd néhány
társával együtt felmentették. Jogi munkáin kívül számos költeményt, novellát, útitárcát, életrajzot és színművet írt.
Részt vett Werbőczy Hármakönyvének
(1844.) fordításában.
15000,255., TŰZ Tamás:
Sosevolt hideg orchideák (Versek)
München, (1983.) Herp. – Amerikai
Magyar írók. 180 [4] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Parancs Jánosnak költőtársi szeretettel – Tűz Tamás – Toronto, 1983.
nov. 9.” a költőtársnak dedikált példány!
3000,48

256., 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.
3000,257., VANYÓ Tihamér Aladár, Dr.:
A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról 1666-1683 /A Pannonhalmi
Főiskola könyvei III./
Pannonhalma, 1935. (Szerző. –
Ny.: Stephaneum.) 108 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Makkai Lászlónak nagyrabecsülő
tisztelettel: - Ph. 1974. szept. 18-án
Vanyó Tihamér” a történész, Makkai
Sándor református püspök fiának
dedikált példány!
3000,258., VARGA László:
Üzenet a frontról - - versei.
Bp., 1942. (Szerző. – Ny.: Szalay
Sándor kny.) 99 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
A költő „Trianonhoz” című versével.
Aláírt példány!
3000,259., VAS István:
A félbeszakadt nyomozás
Bp., 1967. Szépirodalmi.
430 [8] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Szántó
Piroska munkája.
„Fifinek minden szeretettel – 67. 5.
27. Pista” Radnóti Miklósné Gyarmati Fanninak dedikált példány!
8000,-

260., VÉGH József:
Táj- és népkutatás /A Magyar Táj- és
Népismeret könyvtára 6./
Bp., 1942. Államtudományi Int. Tájés Néprajzkutató Oszt. 242 [2] p.
Kiadói, gerincén vászoncsíkkal megerősített papírborítóban.
„Palásthy Gézának hálás szeretettel –
Végh József” dedikált példány!
3000,261., VIKÁR Béla és többek:
Északi fény – Műfordítások finnből.
Bp., 1938. La Fontaine Irodalmi T.
1 t. 175 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Fenyves Sándor munkája.
„Vikár Andor kedves öcsémnek –
Béla Bácsi” Vikár Béla, a Kalevala
műfordítója által dedikált példány!
6000,262., WEÖRES Sándor:
A kő és az ember – Versek.
(Bp.), 1935. Nyugat.
77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói kissé foltos papírborítóban.
„Horváth Árpinak barátsággal, emlékül – Weöres Sanyi” a neves színházigazgatónak, (Neményi Lili férjének)
dedikált példány!
20000,263., WULFF Olaf és Maléter Jenő:
Vitéz nagybányai Horthy István élete
és a magyar közlekedés
(Bp., 1943. Fővárosi Ny.)
303 p. 12 kétoldalas t. (képek)
Kiadói félvászon kötésben, Horthy
István portréjával illusztrált táblával.
„Simon Bélának szíves megemlékezésül – Bpest, 1943. IX. 20. Maléter
Jenő” dedikált példány!
8000,49

264., 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, magyar
nyelvű kísérő sorokkal dedikált példány!
Selva Raja Yesudian (1916 – 1998.)
indiai származású jógatanító és író.
Magyarországon alapította Európa első
jógaiskoláját. 1948-ban elhagyta az
országot és Haich Erzsébettel Svájcban
számos jógaiskolát nyitott.
6000,265., ZELK Zoltán:
Ülj asztalomhoz – Versek.
(Bp., 1932. Szerző. – Ny.: Gyarmati
Ferenc.) 41 [7] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan. Aláírt példány!
A költő második, különösen ritka verseskötete.
8000,-

