Abaúj Antikvárium
és Könyvlap
101. Könyvárverés
(Maradj otthon!)
Kedves barátaim, árverésünket otthonról rendezzük meg. Internet és telefon segítségével van lehetőségük részt venni az árverésen. Tételeinkről a
axioart oldalon közzétett képek mellé további állapotképeket kérhetnek,
amelyeket e-mailben továbbítok.
Terveim szerint könyvbemutatót videó formában készítek, amely a YouTube
csatornán lesz elérhető március 10-től: www.youtube.com/abaujantik
Családom támogatását élvezve, közösen kívánunk Önöknek jó
egészséget és sikeres licitálást!

Tel.: +36.20/428-9105
E-mail: abaujantik@gmail.com
A katalógus olvasható:
www.konyvlap.hu / www.axioart.com
Az árverést vezeti:
Pogány János
Árverés:
2021. március 18-án (pénteken)
17 órai kezdettel

ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK
1. A tételek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrendjében 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 és az online licitálókkal
szemben a telefonon licitálók előnyt élveznek. Telefonos licitet csak korlátozott számban tudunk fogadni egy adott tételre két fő tud telefonon licitálni.
3. A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti.
Az árverésen elnyert tételeket kérjük 30 napon belül átvenni. 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.
4. 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. A személyes átvételt kérjük az
árverést követően 3 munkanapon belül jelezni. Ezt követően már nem tudjuk
megszervezni.
5. A leütési ár + 20% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
áfa-t tartalmazzák. A 30. nap után történő fizetés esetén 22% árverési jutalékot
számítunk fel.
6. Axioart: Regisztrációt követően az axioart.com online felületén lehetősége
van vételi megbízást adni, illetve árverésünk ideje alatt online („live”) licitálni.
A tételek az axioart.com online felületén bemutatott állapotban kerülnek
árverezésre. Amennyiben további információra, állapotképekre van szüksége
forduljon hozzánk bizalommal, képeket küldünk, részletes állapotleírást
adunk.
Kistokaj, 2022.

Pogány János

1., ÁBRAI Károly:
Az Isten keze –
Eredeti regény.
Bp., 1901. Rózsa K. és neje.
[2] 319 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Tekintetes Kovács Dezső úr községi
jegyzőnek a közügyek buzgó munkásának rokoni szeretete jeléül – Szerző”
az 1848-49-es szabadságharc önkéntese, Hódmezővásárhely egykori polgármestere által dedikált példány!
4000,2., ÁBRAY Károly:
Hangok a viharból –
Beszélygyűjtemény az 1848-49-iki
korszakból.
Pest, 1869. Aigner Lajos.
[4] 186 [2] p. Első kiadás!
Kiadói festett, aranyozott egészvászon
kötésben.
6000,3., Affectus animae peccatricis per triduanam sodalium ascesin delicta juventutis et ignorantias suas expiantis.
Cassoviae, (én. 1767 körül.)
Landereriana. [16] p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével. Az ifjúság
és tudatlanság bűneit engesztelő latin
nyelvű költemény.
(Petrik Ø) (axioart Ø)
4000,4., ALMÁSI Gyula Béla:
Alföldi magyarok – Fametszetek.
(Bp., 1942.) Tömörkény Irodalmi Kör.
[2] p. 32 fametszett képpel illusztrált t.
(hártyalappal)
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
A kötéstáblába ragasztva „Szél Sándor
könyvkötészete, Makó” címkéje.

Számozott (80./150), „az 1942. évi
könyvnapon Almási Gyula Béla”
datált, aláírt példány!
5000,5., Anthologia hungarica (Bibliotheca
Mundi- Magyar Anthologia. Kiadta
Grasser Róbert.)
Lipcse, 1922. Insel-Verlag. 323 p.
Kiadói gerincén aranyozott, bordázott
félbőr kötésben, fent aranyozott lapszéllel. Válogatás a magyar líra gyöngyszemeiből, a regős énekektől Gyóni
Gézáig. Jó példány.
6000,6., BAINVILLE, Jacques:
Franciaország története
Fordította: Dr. Révay József.
Bp., (1925.) Athenaeum. 487 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Gara Arnold munkája. Jó példány.
3000,7., BAKA István (fordította) – Ilja
Kasafutgyinov: Nemes vér (Kisregény)
(Bp.-Uzsgorod, 1985.)
Móra – Kárpáti. 143 [5] p.
Lengyel Rita egészoldalas rajzaival.
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
rajzos papír védőborítóban. A tatár
nemzetiségű, de orosz nyelven író tehetséges szerző munkáját Baka István
fordította magyarra.
„Beneséknek szeretettel – Baka
István 88.12.12” Benes József festőművész, grafikusnak dedikált példány!
8000,8., BALASSA Ármin dr.:
Chlopytól Bokányiig – Politikai
eszmetöredékek.
Szegeden, 1909. Dugonics-Ny.
248 p. Első kiadás! Korabeli gerincén
aranyozott félvászon kötésben.
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„Szentiványi Gyula szerkesztő úrnak
tisztelettel – Szeged 1912. III. 7.
Balassa Ármin” a művészeti író, művészettörténész, restaurátornak dedikált
példány!
Balassa Ármin híres szegedi ügyvéd,
a Szeged és Vidéke napilap főszerkesztőjének politikai cikkei. (axioart Ø)
8000,9., BÁLINT György:
Az idő rabságában
/Korszerű magyar írások 1./
Bp., (1935.) Viktória.
63 p. Első kiadás!
Kiadói foltos papírborítóban.
„Supka Gézának igaz tisztelettel –
Bálint György” a szabadkőműves, író,
régész, művészettörténésznek dedikált
példány!
4000,10., BÁLINT Sándor:
Szeged reneszánsz kori műveltsége
/Humanizmus és reformáció/
Bp., 1975. Akadémiai. [6] 185 p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Talpai Emilnek a régi baráti szeretettel – 1975 karácsonyán, Bálint
Sándor” a szegedi ügyvéd, műgyűjtőnek dedikált példány!
5000,11., BALOGH Arthur dr.:
A társadalmi forradalom
(Az anarkizmus)
Bp., 1894. „Vasúti Lapok”. 109 p.
Későbbi egyszerű keménytáblás papírkötésben.
15000,-

12., BÁNYAI László:
Négyszemközt József Attilával
(Bp., 1943.) Körmendy.
279 [7] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, sérült papír
védőborítóban.
„Takács Ferencnek tiszteletteljes
barátsággal: Hmv. 1943. X. 24.
Bányai László” dedikált példány!
4000,13., BARABÁS Gyula:
Vihar Erdélyben – Regény.
Bp., 1940. Singer és Wolfner.
396 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely fenyves munkája. Ex-libris címkén aláírt példány!
Bem tábornok regénye és erdélyi útja.
4000,14., (BARKÓCZY Ferenc):
Sermo excellentissimi illustrissimi ac
reverendissimi domini Francisci é Comitibus Barkoczy De Szala, Perpetui in
Pálócz, Episcopi Agriensis, Inclytorum Comitatuum Hevess, & Exterioris Szolnok… quem ad frequentem
suae diocesis clerum habuit ... quando
auspicatus est studium theologicum...
Budae, (1754.)
Leopoldi Francisci Landerer. 40 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
Barkóczy Ferenc (1710-1765) bölcseletdoktor, egri püspök (1754), majd
esztergomi érsek beszéde.
4000,15., BEDE Anna:
Szigorú tavasz (Versek)
Bp., 1963. Magvető.
99 p. Első kiadás! Kiadói egészvászon
kötésben, papír védőborítóban.
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„Illés Lajosnak, őszinte barátsággal –
Budapest, 1963. márc. 28-án Bede
Anna” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!
3000,16., (BÉL Mátyás) Bel, Matthias:
Compendium Hungariae geographicum, ad exemplar notitiae Hungariae
novae historico-geographicae, - - in
partes IV. Utpote, Hungariam CisDanubiam, Trans-danubiam, CisTibiscanam, Trans-tibiscanam, et
comitatus, divisum.
Posonii et Cassoviae, 1779.
Ioan. Michael Landerer. 1 t. (címképmetszet, amely Zeller Sebestyén
munkája) [14] 318 [48] p. 1 kihajtható
metszett térk. A rézmetszetű, színezett,
kihajtható, Fritsch András Erik és
Mikovinyi Sámuel mérései alapján
készült, Tabula Nova inclyti regni
Hungariae. Hozzákötve:
(Bél Mátyás): Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae,
Galliciae et Lodomeriae, magnique
principatus Transilvaniae Geographicum. Supplementis et notis brevibus
illustratum.
Posonii, et Cassoviae, 1779.
Ioannes Michael Landerer.
[9] 10–176 [30] p.
Korabeli gerincén bordázott, díszesen
aranyozott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel. A címlapon „Másodlat” bélyegzés, a kötéstáblán felragasztott címke. Jó példány.
Példányunk tartalmazza a sokszor
hiányzó Fritsch-Mikovnyi térképet.
A neves polihisztor honismereti tankönyvét 1753-ban adták ki először.

Harmadik kiadása 1777-ben jelent
meg. Tételünk címlapján is „Editio
tertia” szerepel, ám ez valójában a
negyedik kiadás.
20000,17., (BÉL Mátyás) Meliböi:
Ungarischer Sprachmeister in einer
ganz veränderten Gestalt. Mit einem
neuen Anhange von den allernöthigsten Wörtern, Idiotismen, Sprichwörtern, Gesprächen, Gedichten, ergötzenden Mannigfaltigleiten vermehret. Ist
aber in der zwölften Auflage mit Fleiss
durchgesehen und verbessert.
Pressburg, 1817. Landerer.
1 t. (rézmetszetű címkép) [6] 328 p.
Ez a mű tizenkettedik, utolsó előtti
kiadása.
Korabeli félbőr kötésben.
Bél Mátyás már az 1710-es években,
besztercebányai, majd pozsonyi tanár
korában, megkezdte tankönyveinek
szerkesztését és kiadását. A magyarok
számára latinul írt német nyelvtant,
amely több kiadást is megért, még jobban elterjedt azonban a németek számára készített magyar nyelvtana. Az
Ungarischer Sprachmeister 1729-es
pozsonyi első kiadását 1829-ig még
tizenkét, többé-kevésbé átdolgozott editio követte.
12000,18., BENKOVICH (Mihály),
Michael von:
Der Ungern Stamm und sprache
Pressburg, 1836. Landerer.
31 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban.
8000,-
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19., BERCZELI A. Károly:
Hőskor – Válogatott versek.
(Bp., 1942.) Révai. 252 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Földessy Gyulának a versek nagy
értőjének őszinte tisztelete jeléül:
Berczeli A. K. Bp. 1942. Karácsony”
dedikált példány!
4000,20., BÉRCZY Károly: Világkrónika –
Népszerű eléadása az 1855. september elejétől 1856. october végéig
történt nevezetesebb eseményeknek.
Pesten, 1856. Heckenast G. (Ny.:
Landerer.) 80 p. 17 fametszett képpel.
Korabeli félvászon kötésben.
„Miért kezdték a nyugati hatalmak a
háborút Oroszország ellen Krimiában?”
5000,21., Bertarid és Grimoald a' longobardusok királlyai : eggy érdeklő historikus történet a közép századból.
Magyarosította B** J**
/Téli és nyári könyvtár 13./
Posonyban és Pesten, 1813.
Landerer Mihály’ örököseinek bet.
1 metszett t. [6] 180 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan,
jó példány. Korábbi árverési példányokban a metszet másolatban pótolt.
(György 220.) „Bertraid longobárd
király uralmát megosztja testvérével,
Gundoberttel. A trónra áhítozó Geribald azonban viszályt szít a testvérek
között, másfelől a nagyravágyó Grimoald herceget a longobard birodalom
ellen izgatja. Terve nem sikerül:
Bertraidnak ugyan el kell menekülnie
Grimoald elől, de ennek halála után a
nép visszahozza régi uralkodóját.”
15000,-

22., BERTÓK László:
Pénteken vasárnap – Versek.
Bp., (2010.) Magvető.
87 [5] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban. „Kovács Évának
a régi barátsággal, Erzsi nevében is
szeretettel: Pécs, 2010. szept. 30.
Bertók Laci” dedikált példány!
3000,23., Beszédek, mellyek méltóságos
báró orczi Orczy Lőrintz Úrnak, ez
előtt tekintetes nemes Csongrád vármegyei főispán-hivatal helytartójának,
s’ tekintetes nemes Csanád vármegye
kinevezett fő-ispánnyának, - nagyméltóságú cziráki, és dienesfalvai Gróf
Cziráky Antal úr, Sz. István apostoli
király jeles rendének közép keresztese,
arany sarkanttyús vitéz… mint királyi
biztos által T. N. Arad vármegye főispánnyi székébe 1830 esztendei kisaszszony hava 9-kén történt fényes iktatása alkalmatosságával tartattak.
Aradon, (1830.) Klapka József. 27 p.
Későbbi korhű papírborítóban.
4000,24., BIÁS István, Ifj.: Marosvásárhely
a szabadságharcz alatt – Függelékül:
A marosvásárhelyi zenélőkút mestere.
Marosvásárhely, 1900. Ny.: Ev. Ref.
Coll. bet. 50 p. (Különlenyomat)
Kiadói egyszerű papírborítóban.
4000,25., BIBÓ Lajos: Anna tekintetes úr
– Regény. / (Bp., 1937.) Stádium.
260 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Bibó Lajos – 945 IV. 14.” a hódmezővásárhelyi író által aláírt, datált
példány!
3000,6

180 [4] p. 13 rajzos t. (műmellékletek,
amelyek Garay Ákos rajzaival)
Első kiadás!
Kiadói festett aranyozott egészvászon
kötésben. Az előzék lapon „ Ki éleszté
lelkemben a hitet: / A képnek magját
szórta benne el. / S poétára-tán éppen
ez, mi tett - / Hálám küldöm – rímek
csengésivel! – Szekszárd 1911. jul. 17.
Bodnár István – Nagytiszteletű Kovácsy
Sándor tanár úrnak hálás tanítványa”
verssorokkal dedikált példány!
4000,31., BODOR Aladár:
Az ember tragédiája mint az egyén
tragédiája
Bp., 1905. Lampel R. 54 p.
Kiadói javított papírborítóban.
A címlapon „Orbók Attiláé 909.” író
autográf névbejegyzése. „Attilának
szeretettel – Aladár Losonc, 9. III.
28.” az írónak dedikált példány!
3000,32., (BOETHIUS), Boethii, Ancii
Manlii Torquati Severini: - - De
Consolatione Philosophiae libri V.
Pestini, 1760. Francisci Antonii
Eitzenberger. [54] 138 p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben, a kötéstáblán aranyozott léniákkal, körben
festett lapszéllel. Jó példány.
A római író, filozófus, államférfi fő
filozófiai munkája. A középkor számára az antik műveltség közvetítője, a logika mestere és a skolasztikus módszerek egyik első kidolgozója volt. A középkor legtöbbet fordított szerzője. A
nyugati kereszténység az egyházatyákkal egy szinten emlegeti.
15000,-

26., BIELEK László:
Arany gondolatok. A’ mostani szabad
gondolkozásnak módja ellen.
Németből szabadon fordította - -…
Bétsben, 1800. Ny.: Schuender Károly
Jánosnál. [8] XVI. 590 [2] p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel. Jó példány.
12000,27., BIRÓ Béla:
A magyar művészettörténeti irodalom
bibliográfiája
(Bp.), 1955. Képzőművészeti Alap.
611 p. Kiadói félvászon kötésben.
6000,28., BÍRÓ Márton, P.(adányi):
A’ bölts és egyenes lelkü tanátsos’
képe egy halotti beszédben. Mellyel
néhai méltóságos hilibi Gál János urat,
A’ Ts. K. felségnek, az Erdély Országi
fel. kir. fő-kormányozó tanátsnál
valóságos belső tanátsossát… nyogodalomra tétetnének meg-tisztelte…
Kolosváratt, 1804. Ref. Koll. bet. 30 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
4000,29., BLASKÓ Mária:
Maruszjá – Regény.
Bp., 1926. Korda. 116 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Márton L. munkája.
„dr. Várday Béla szerkesztő Úrnak
tisztelete jeléül – a Szerző” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,30., BODNÁR István:
Alkonyat – Versek.
Bp., (1911.) Singer és Wolfner. –
(Ny.: Molnár-féle., Szekszárd.)
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33., BOGSCH László Dr.:
Tortonien fauna Nógrádszakálról
Különlenyomat a Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve XXXI./1.
(Magyar és német nyelven.)
Bp., 1936. M. Kir. Földtani Int. –
Stádium. 112 p. 3 t. (tortonien)
Kiadói papírborítóban. „Nsg. Dr. Ifj.
Noszky Jenő úrnak baráti üdvözlettel
– Bogsch László” dedikált példány!
4000,-

Kiadói illusztrált papírborítóban.
Az 1937-ben Budapesten, a Manréza
Kiadónál megjelent kötet fotómechanikai utánnyomása. Emigráns.
6000,37., FÁBIÁN Béla:
Pétervár
/Modern és klasszikus irodalom VII./
Bp., (192?.) Légrády T. [2] 271 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Betiltva!
8000,38., FARBMAN, Michael:
„Pjatiletka” Az ötéves terv mai állása
Fordította: Braun Róbert.
(Bp., 1931.) Genius. 146 [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben.
4000,39., FIALA Ferenc: A vörös kalapács
(A magyarországi szociáldemokrata
párt ötvenéves jubileumára).
(Hn, 2019. Nyn.) 106 [20] p.
képekkel illusztrálva.
Kiadói papírborítóban színes, rajzos
papírborítékkal. Jelen kiadvány könyvforgalomba nem került. A „patkánylázadás” leverésének centenáriuma
alkalmából a szerző munkásságának
tisztelői számára, születése 115. évfordulójának az évében, mindösszesen 19
kézzel számozott példány készült.
Ez a 7. számú példány. Könyvészetileg
ismeretlen, igényes „kalózkiadás”.
20000,40., FIALA Ferenc:
Így dolgoztak... (A magyarországi
kommunizmus napjai) Emlékeztető.
(Hn, 2019. Nyn.) 70 [28] p.
képekkel illusztrálva.
Kiadói papírborítóban színes, rajzos
papírborítékkal.

BOLSEVIZMUS,
NEMZETISZOCIALIZMUS
34., BEREND Béla, Dr.:
A modern diktatúrák elmélete
(A „Bűnügyi védők országos egyesületében” 1935. november 27-én tartott
előadás.) Különlenyomat.
Bp., 1936. (Szerző. – Vörösmarty-Ny.,
Rákospalota.) 26 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Dr. Horváth Lipót elnök
úrnak igaz tisztelettel és nagyrabecsüléssel – a szerző” dedikált példány!
8000,35., Dopolavoro, az olasz szabadidő
mozgalom.
/Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli
Népművelési Bizottsága kiadványai 3./
(Bp.), én. Nyn.
118 [2] p. 8 kétoldalas t. (képek)
Kiadói trikolor papírborítóban.
8000,36., DRAGON, Antonio:
Tűzvonalban – P. Pro S. J. élete.
(Parma, Ohio, USA, 1978. Vallás és
Élet.) 131 [3] Második kiadás.
8

Jelen kiadvány könyvforgalomba nem
került. A „patkánylázadás” leverésének
centenáriuma alkalmából a szerző
munkásságának tisztelői számára,
születése 115. évfordulójának az évében, mindösszesen 19 kézzel számozott példány készült, ez a 7. számú
példány. Könyvészetileg ismeretlen,
igényes „kalózkiadás”.
A mű 1941 novemberében jelent
meg először, de még ebben az évben
újabb kiadást élt meg. Még emigráns
hasonmás kiadása is ritkaság. A legszókimondóbb antiszemita propaganda kiadvány.
20000,41., From behind the vail – The story
of Hungarian bolshevism.
Told by facts.
Bp., 1920. Victor Hornyánszky.
55 p. 14 kétoldalas t. (rajzos képekkel
a bolsevik forradalomról) 1 mell.
(kiadói tájékoztató címke)
Kiadói félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. Rákosi Jenő könyvtárából. A
mű Anglia számára készült. A magyar
közönségnek csupán csekély példányt
tartott meg a kiadó.
20000,42., ILLYÉS Gyula:
Oroszország – Úti jegyzetek.
(Bp., 1934.) Nyugat.
221 p. [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
körülvágatlan példány.
8000,43., Internationale – Kommunista
folyóirat. 1 évf. 1919 julius. 8-9. szám.
A Szocialista-Kommunista Munkások
Magyarországi Pártjának kiadása.

Bp., 1919. A Párt – Ny.: Vörös Újság
nyomdája. 24 p.
Kiadói papírborítóban.
A lap 1919 januárjában indult, talán
nem bevallottan a Kassák-féle Ma aktivista körével szemben. Az Internationale köré tömörült írók a lenini értelemben vett pártos irodalom eszméjét,
mint egy új irodalmi irányzat programját fogalmazták meg és tudatosították, s mélyen elkötelezték magukat a
proletárdiktatúra eszméi és gyakorlata
mellett. A szerzők nagy része komoly
szerepet vállalt a diktatúra idején. A
jelen számban többek között Lukács
György tanulmánya, valamint Lenin
egy cikke olvasható, Szamuely Tibor
fordításában. A szerkesztőbizottság
tagja volt Rudas László, Lukács
György, Komját Aladár és Kun Béla is.
A folyóiratnak összesen 6 száma jelent
meg (ebből három dupla).
Ritka kordokumentum.
8000,44., KNICKERBOCKER H(ubert).
R(enfro): Vörös gazdálkodás – fehér
jólét Fordította: Havas József.
/A világjárás hősei/
(Bp., 1936.) Utazási Könyvek.
202 [2] p.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
sorozatkötésben.
8000,45., KORMÁNYOS Benő, dr.:
Megemlékezések. Tíz év Magyarország
szomorú történetéből (1914-1924).
Szeged, 1927. Koroknay.
119 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. (Bolsevizmus
és Trianon. A szegedi ügyvéd publicisztikái.)
6000,9

46., KOVALEVSKA Zsófia (Sonja):
A nihilista nő – Regény.
Fordította: Kövér Ilma.
Bp., 1904. Sachs Frigyes.
[2] 128 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben. A lengyel származású orosz
írónő családi neve Krukovsky Corvin,
csalája Hunyady Mátyástól származtatja magát.
6000,47., MERESKOVSZKIJ, (Dimitrij
Szergejevics):
A pokol tornácában
Fordította: Schmidt József.
/Halhatatlan könyvek/
Bp., (1926.) Dante. [4] 251 [5] p.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben. A Mereskovszkij nevével eladott kötet, Mereskovszkij és több
szerző bolsevizmusról írt műveit tartalmazza. Bolsevik antológia.
8000,48., MIGEND Dezső: Magyar honvéd a „Szovjetparadicsomban”
/Regényes hőstörténetek 7./
Bp., 1942. A Vitézi Rend Zrinyi Cs.
64 p. Haranghy Jenő rajzaival.
Kiadói rajzos papírborítóban.
8000,49., RANTANEN Vilmos:
Üldözöttek – Szibériába száműzött
inkeribeli házaspár menekülése.
Finn eredetiből fordította: Koren Emil.
Győr, 1943. Harangszó. 123 [5] p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító, amely Östör János
munkája a könyvtestbe kötve.
8000,-

50., SAGITTARIUS, Uranos
(Pseud.): Európa és Németország
sorsa a közeljövőben. A bekövetkezhető események prognózisa 1931-től
1934-ig a Német Köztársaság, az
Orosz Szovjetköztársaság és Hitler
Adolf horoszkópjainak alapján.
Fordította: E. B.
B., (1930). Rózsavölgyi és Társa (Pápai
Ernő ny.) 18 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!
8000,51., SZÉLESI Jenő:
„Hitler döntött…” Történelmi
tények Szálasi naplójában.
(Newark, N. J., USA.) 1959.
Szerző. 144 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
A szerző a volt magyar királyi
rendőrség budapesti politikai osztályának detektív csoportvezetője.
8000,52., TORMAY Cecile:
Két forradalom – Részletek Tormay
Cecile Bujdosó könyvéből.
/Nemzeti könyvtár 73-74./
(Bp., 1942. Stádium.) 127 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Fáy Dezső munkája. Betiltva!
8000,-

***
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53., BONAVENTURA (da Bagnorea): Des seraphischen KirchenLehrers Heiligen - - verdeutschter
Psalter, zu alltäglicher Belobung der
übergebenedeyten unbefleckten jungfräulichen Mutter Gottes Mariae.
Ofen (Pest), 1794.
Landerer Katalin. 256 p.
Korabeli restaurált egészbőr kötésben.
Az utolsó lap szélein gondosan restaurált. Szent Bonaventura (1221-1274)
skolasztikus teológus, filozófus, Aquinói Szent Tamás kortársa, minorita
szerzetes, Szűz Máriához írt zsoltárai.
10000,54., BOROS István:
Az Ó Testamentomra mutató tábla.
Mellyben az Ó Testamentomi Szent
Irásokban meg-irtt nevezetesebb dolgokat és szókat az ABCnek rendi szerént öszve szedve elö-adta - -.
Posonyban, 1786.
Landerer Mihály. 208 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A kötéstábla verzójában poss.: „Káli
Boer Mihály” autográf névbejegyzés, az
előzéklapon családjára vonatkozó születési feljegyzései.
12000,55., BORS Sámuel, Budafalvi:
Az őr-angyal vagy a’ névnapi vadászat
– Eredeti víg játék három felvonásban. A történet’ hellye a’ Dombkői
Hertzeg’ kastéllya kertje, és erdeje, ideje pedig a’ neve’ napja, mintegy 1827ik esztendő körül.
Pesten, 1830. Landerer Lajos bet.
103 p. Első kiadás! Későbbi keménytáblás papírkötésben. Az utolsó 2-3 lap
szélein gondosan restaurált.
8000,-

56., BOUHLER, Ph.:
Napoleon – Egy zseni üstökös útja.
Bp., 1943. Centrum. 1 t. 391 p. 9 t.
(ebből 1 kihajtható)
Kiadói félvászon kötésben.
A szerző Napóleon életpályáját Adolf
Hitlerével állítja párhuzamba.
8000,57., BÖSZÖRMÉNYI Jenő:
Verőfényes úton – Elbeszélések.
Ravasz László előszavával.
Bp., (1928.) Soli Deo Gloria.
128 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva.
„Szeretettel – Szentes, 1928. IV. 25.
– Böszörményi Jenő” a református
lelkipásztor, író, Móricz Zsigmond
barátja által dedikált példány!
3000,58., BYRON (George Gordon), Lord:
Don Juan I-II. - - verses regénye.
Fordította: Ábrányi Emil.
Bp., (1899.) Athenaeum.
XXVIII. 352 [2] p. ; VII. 396 p.
Második javított kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott, szecessziós
egészvászon kötésben. Az első kötet
szennylapján: „Lulácskának 1910 –
VI – 5. Gyula” Földessy Gyula „Adyapostol” autográf ajándékozó sorai
kedvesének, Hermann Lula zongoraművésznőnek címezve. (2 db.)
6000,-
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„Keresztapukának, Gyurkának köszönettel, szeretettel, újabb hetven esztendőt kívánva keresztfiukája: Miska”
Bodnár György irodalomtörténésznek
dedikált példány!
2500,63., CSAPLÁR Ferenc: A Szegedi
Fiatalok Művészeti Kollégiuma
/Irodalomtörténeti füzetek/
Bp., 1967. Akadémiai.
187 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
„Bodnár Györgynek baráti szeretettel
(s nem kis hálával) – Csaplár Ferenc –
Szeged, 1967. január 26.” az irodalomtörténésznek, az Irodalomtörténeti füzetek sorozatszerkesztőjének dedikált
példány!
2500,64., (CSAPÓ Dániel, kecskeméti):
Gazdasági kistükör – Koszorúzott
pályamunka falusi ifjúság számára.
Kiadta A’ Magyar Gazdasági Egyesület.
Előszó: Török János.
Pesten, 1845. Landerer és Heckenast.
VIII. 156 p. Harmadik kiadás.
Későbbi kopottas félbőr kötésben.
6000,65., CSOÓRI Sándor:
Kezemben zöld ág (Versek)
Bp., (1985.) Magvető.
106 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Bodnár Gyurinak köszönettel jó szavaiért, remélem a jövőben sem fukarkodik majd velük, baráti ölelésemmel
– Csoóri Sándor 1985. VIII. 7.” az
irodalomtörténésznek dedikált
példány!
3000,-

59., (CAMPION Jácint), Campion,
P. Hyacinthi: Vindiciae denuo vindicatae adversus apologiam Josephi
Antonii Transylvani, é Clero Saeculari diaecesis Vaciensis Presbyteri,
quibus Sectam Fratricellorum é Sodalitio Minorum neutiquam prodiisse
rursus defenditur.
Budae, 1766.
Leopoldi Francisci Landerer. 130 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
Campion Jácint (1725-1767) ferences
rendi kapisztrán szerzetes beszéde.
(axioart Ø).
5000,60., CICERO, M(arcus) Tullius:
Válogatott levelek M. Tullius Ciceróból és K. Plinius Cecilius Secundusból.
Szegeden, 1816. Grünn Orbán bet.
VIII. 318 [2] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
gerincén címkével. Jó példány.
8000,61., CZILLINGER Loránd, Dr.:
Lucifer tragédiája
Rákospalota – (Bp.), 1931.
Palotai Szentimrés Fiatalok. –
(Ny.: Korda Rt.) 94 [2] p. lapszámozáson belül Lázár Pál 16 egészoldalas
fametszeteivel illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben. Aláírt példány!
3000,62., CZINE Mihály:
Németh László eklézsiájában –
Sors és irodalom.
Bp., 1997. Püski.
301 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
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69., (DARRELL William):
Istenes jóságra, és szerentsés boldog
életre oktattatott nemes ember. Írta
anglus nyelven Dorell Josef. Fordította olaszbúl Faludi Ferentz J.T.P.
Po’sonyban, 1787.
Patzko Ágost Ferentz. [16] 224 p.
(Elöl Révai Miklós tanulmánya: Faludi
Ferentz élete és munkái.) A címlapon
metszet-vignettával. Második kiadás.
Korabeli kissé viseltes keménytáblás
papírkötésben.
Faludi Ferenc (1704-1779) író, költő,
műfordító. A maga korában nagy hatással bírt morálfilozófiai témájú átdolgozásaival. Ezek közül az első az angol
származású jezsuita szerző, Darrell
(1651–1721) pedagógiai munkája volt,
mely a XVIII. századi előkelő angol
családok pedagógia vezérkönyvévé vált.
Faludi három könyv alakjában fordította le, illetve dolgozta át a művet: így
jelent meg először a ’Nemes Ember
(1748), majd a ’Nemes Asszony
(1748) és végül a ’Nemes Úrfi (1771).
15000,70., DEÁKY Gedeon:
Tisztelet oltárja mellyet Hetedik Pius
római pápa Ő szentségének halhatatlanítására, ’s a’ szenyvedésekben, és a’
frantzia fogságban ki mutatott keresztyén kegyességének, ’s álhatatosságának örökösítésére, a’ magyar hazában
fel állított - - református prédikátor.
Po’Sonban, 1815. Ny.: Snischek
Károly Gáspár. 1 t. (rézmetszetű címkép) XXXII. 292 p. Második, igen sok
hasznos és gyönyörűséges dokumentumokkal meg bővíttetett ki-adás.
Hozzákötve:

66., DANIELIK János: Ürményi
Ferencz emléke. – Egyházi beszéd,
melyet az üdvezült fölött a Vaálon
1858. april 15. megtartott gyászisteni-tisztelet alkalmával mondott - Pest, 1859. Emich G. 22 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
3000,67., DANIELIK Nep. János:
Columbus vagy Amerika fölfedezése
Pesten, 1856. Ny.: Herz Jánosnál.
1 metszett t. VI. [2] 406 p. 1 t.
1 kihajtható térk.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben.
12000,68., Dankrede bey den jährlichen
Feyer, welche die Bischöfliche Stadt
Waizen dem H. Beichtiger Rochus
dem 16 Tage des Augustmonats, bey
seiner Kapelle wegen im Jahre 1740.
abgewendeter Pest zu entrichten
pflegte. Gewidmet der nämlichen
hochlöblichen Stadt Waizen von P.
Bruno Wallnöffer …
(Pest) Ofen, (1788.)
Katharina Landerin. [4] 32 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
a táblákon aranyozott léniával.
A kötéstábla verzójában Szerdahelyi
Gábor (1742-1813) esztergomi kanonok, besztercebányai püspök rézmetszett címeres ex-librise. Vácon a püspöki városban tartott köszöntőbeszéd,
amelyet az 1740. évi pestisjárványra, a
pestis járványból kigyógyult Szent
Rókusra emlékezve tartottak.
Nagyon ritka nyomtatvány.
(Petrik Ø) (axioart Ø)
15000,13

Bétsben, 1829.
Ny.: Nemes Haykul Antal bet. 296 p.
Kiadói papírborítóban, a címlapon
bélyegzés. Jó példány.
12000,75., Drama illustrissimo reverendissimo at amplissimo domino domino
Andreae Sauberer regiae ecclesiae
Sancti Joannis Baptistae de Castro
Jászov & c. Abbati, sacerdoti jubilo
sacratum.
Cassoviae, 1776. Landereriana. 26 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
Sauberer András, jászói prépost
köszöntése. 1776. július 2-án a jászói
premontrei prépostságban fényes ünnepséget tartottak, amelynek középpontjában az aranymisés prépost Sauberer
András állt. Jászó egy felső-magyarországi bányaváros, premontrei kolostorának története a középkorra megy
vissza, pontos alapítási éve nem ismert
(1170 előtt). (Petrik Ø) (axioart Ø)
4000,76., ELEKES György, K.:
Könyörgés mellyet Készített, ’s a’
Görgényi Sz. Egyházi – kerület’
hodolati ’s eggyesületi hite’ letétele
alkalmával felsőbb parantsból a’ M.
Régeni Ev. Reformátusok Templomában 1839-dik Év’ Juniussa’ 19-dik
napján el mondott - - V. Sz. Iványi
Ev. Református Pap.
M. Vásárhelyen, 1839.
Ny.: Ns. Ref. Kolégyom bet. Felső
Visti Kali Siméon. 8 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
(Petrik Ø) (axioart Ø)
3000,-

Péli Nagy András:
A’ tisztelet oltárjának apologiája…
Posonban, 1815. (Ny.: Snischek.) 17 p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben.
8000,71., DIANOVSZKI János:
A’ fiak’ neveléséről – Ezt hasznosnak
lenni meg-mutatta - -.
Pesten, 1794. Landerer Mihály. 27 p.
; [4] p. (Landerer könyvek jegyzéke)
Későbbi korhű papírborítóban. Ritka
Landerer nyomtatvány. (axioart Ø)
4000,72., DIENES Adorján:
Regélő romok
Rozsnyón, (1940.) Ny.: Sajó-Vidék.
606 [2] p. szövegközti rajzos képekkel.
Második bővített kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, gondosan
javított rajzos papír védőborítóban.
8000,73., DIOTALLEVI, (Alessandro)
Sándor: Az igaz penitentzia-tartó
bűnösnek eleven példája, mellyet a'
penitentzia-tartó Dávid királynak
példája', és ötvenedik z'oltára-szerént
minden megtérő bűnösnek hasznára
olasz nyelven elé-adott - -.
Magyarra fordita Molnár János ugyan
azon társaság-béli szerz.pap.
Nagy-Szombatban, 1763.
Jesus Társasága Akadémiai Coll. bet.
XXIV. 294 [2] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
15000,74., DÓCZY Jó(z)sef:
Európa tekíntete jelenvaló természeti,
míveleti, és kormányi állapotjában. I.
kötet: Európa átaljában, Portugália,
és Spanyol ország.
Szerkéztette: - -.
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EMIGRÁNS IRODALOM

81., MOÓR Péter:
Magyar nóta balladája – Versek.
New York, 1946.
„Magyar Jövő” Kultur Bizottsága.
61 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Babits Lajosnak a régi melegséggel s
igaz nagyrabecsüléssel – Moór Péter
1948, Aug.” dedikált példány!
4000,82., NAGY Károly: Tanítsunk magyarul! – Tanulmányok, cikkek, beszélgetések, a szórványmagyarság nyelvoktatásáról, kultúra-műveléséről.
New York, 1977. Püski. 80 p.
Kiadói papírborítóban.
2500,83., Nyugati magyar költők antológiája 1980 / Válogatta és szerkesztette:
Kemenes Géfin László.
(Bern, 1980. Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem.) 391 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,84., Nyugati magyar költők antológiája 1987 / Válogatta és szerkesztette:
Borbándi Gyula.
(Bern, 1987. Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem.) 338 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,85., ORBÁN Árpád: Folio Hungarica
- Déli magyar őshaza. – Az új délies,
sokszöges, poligonális (komplex)
szórokonítási rendszer és diadalútja.
Kézirat gyanánt.
Garfield, New Jersey, 1975. István
Szatmári. – (Ny.: Turán.) [8] 136 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Rota sokszorosított nyomtatvány.
12000,-

77., CSERNOHORSZKY Vilmos:
Erkölcs és politika –
Cikkek és tanulmányok.
München, 1983. Nemzetőr. 259 [5] p.
Kiadói papírborítóban.
4000,78., HORTHY Miklós:
Emlékirataim
Toronto, Canada, (1974.)
Stephen Vörösváry. 319 p.
8 kétoldalas t. (képek) Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
15000,79., KASSAY Dezső:
Az idők sodrában –
Egy magyar orvos élete.
(München, 1976.)
Újváry „Griff”. 311 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
A fül, orr, gégész, sebész orvos bronchoszkópia nemzetközileg is elismert
művelője.
4000,80., KUTASI Kovács Lajos:
Holtvágány - Regény.
/Vörösmarty Kör 7. Magyar szépírók/
München, (1959.) Amerikai Magyar
Kiadó. 237 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Dr. Hartmann Ferencnek, őszinte
barátsággal – Sao Paulo, 1960. március – Kutasi Kovács Lajos” az emigráns nyilas újságíró, majd a Kádárrendszer besúgója által dedikált
példány!
8000,-
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91., ZATHURECZKY Gyula:
Az úton végig kell menni
Róma, 1954. Anonymus.
258 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A szerző az Ellenzék című lap egykori
szerkesztője. A második világháború
alatti „fasiszta” tevékenységére hivatkozva 1946. április 15-én a kolozsvári
népbíróság távollétében 20 év börtönre ítélte. 1948-ban szabadult ki a hadifogságból, majd emigrált.
4000,-

86., Önarcképünk sorsunk tükrében
1945-1949 – Sine ira et studio.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör
tanulmányi napjainak előadásai Bleyerheide, 1980. szeptember.
(München), 1984. Hollandiai Mikes
K. Kör. – (Molnár Ny.) 184 [2] p.
Kiadói papírborítóban. Többek között
Kovács Imre, Juhász Gyula, Schöpflin
György, Cs. Szabó László írásai.
4000,87., PESTI József, P.: Rádió-beszédek
két magyar megemlékezés alkalmából.
/Népszerű történelmi füzetek 5./
Buenos Aires, 1980.
„Ősi Gyökér”. 40 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
3000,88., SOMOGYI Ferenc Dr.:
Szent István a magyar nemzeti élet
központjában
Cleveland, Ohio, 1970. Árpád. 64 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,89., SZIRMAI Károly:
Az idő hídján – Elbeszélések.
Az előszót Szirmai Endre írta.
Stuttgart – New York, 1981.
Szirmai Archívum. 239 p. 2 t. képek.
Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Prof. Dr.
Bodnár György… sok szeretettel –
1989. XII. 30. Szirmai Endre” az emigráns író fia által dedikált példány!
3000,90., VÁGÓ Pál, Dr. Ing.: Nyílt levél
C. A. Macartney professzor urhoz
(Beccar, Argentína, 1960. Szerző.)
61 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
8000,-

***
92., EÖTVÖS József, Báró:
Boszú – Szomorujáték.
Pesten, 1834. Trattner-Károlyi.
96 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Korai munkája, amely 1836-ban
került színpadra Debrecenben.
18000,93., EPERJESY Kálmán, dr.:
Makó várossának közönséges és az
abban lévő reformata ekklé’siának
különös leírása. Szirbik Miklós prédikátor által 1835/6 eszt.
(Makó, 1926.) A város. –
(Makói Friss Újság.) 1 t. 104 p.
Kiadói papírborítóban.
3000,94., ERDÉLYI József:
A harmadik fiú – Önéletrajz.
(Bp., 1942.) Turul. 242 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, a szerző
portréjával illusztrált javított kiadói
papírborítóban.
6000,16

95., ERDŐS Renée: Versek
(Bp., 1902.) Pallas. 1 t. (portré,
hártyalappal) 219 [5] p. Márkus Géza
rajzos, szecessziós címlapjával és
szövegközti rajzaival. Első kiadás!
Kiadói szecessziós, aranyozott (Gottermayer) egészvászon kötésben, körben
aranyozott lapszéllel. A költő, írónő
korai második verseskötete.
6000,96., (ERŐS Pál): Assertiones ex universa philosophia quas honoribus ac
venerationi illustrissimi domini domini Laurentii L. B. Orczy De Eadem
& Eörs… Universitate Cassoviensi
anno M.DCC.LXXVI. mense Augusto publice propugnandas suscepit ...
Stephanus Kelcz de Fületincz ... - ex
praelectionibus ... Pauli Erös...
Augustini Stanzl ... Antonii Pilipen ...
Cassoviae, (1776.)
Typ. Landereriana. [16] p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
A szerző székely származású, jezsuita
rendi pap. Ritka Landerer nyomtatvány. (axioart Ø)
3000,97., ESTERHÁZY Péter: Egy nő
Bp., (1995.) Magvető.
173 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Balázsnak (baráti szívesség) szeretettel: Péter” Lengyel Balázs író, műkritikusnak dedikált példány!
5000,98., FABRI, (Honoré) Honorati:
Euphyander, sive Vir ingeniosus
omnibus omnigenae eruditionis candidatis perquam utilis.

Budae, 1749.
Veronicae Nottensteinin. – Pestini,
Joannis Gerardi Mauss. [8] 300 [4] p.
Hetedik kiadás.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
gerincén címkével. Körülvágatlan
példány széles margóval.
A francia jezsuita teológus, matematikus, filozófus. Fabri munkája többnyire filozófiával, matematikával, fizikával, csillagászattal, sőt az állattannal
is foglalkozik. Az emberről szóló
értekezésében azt állítja, hogy William
Harvey előtt felfedezte a vérkeringést.
(axioart Ø)
10000,99., FAITSER (Ferenc), Francisco:
Inauguratio Regiae Scientiarum Academiae Budensis
Posonii, 1780.
Joannis Michaelis Landerer. 47 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
Mária Terézia 1769. évi diplomájában határozott az egyetem királyi rangra emeléséről. 1777-ben az egyetem
Nagyszombatról Budára költözött.
1780-ban megnyílt az orvosi kar.
Ritka nyomtatvány. (axioart Ø)
4000,100., FALUDY György:
Őszi harmat után (Versek)
Bp., 1947. Officina.
146 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Major Tamásnak a régi, nagy szeretettel – Faludy György – Bp. 47.
tavasz” a színész, színházigazgatónak
dedikált példány!
6000,-
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nagyobb föld képekhez alkalmaztatva
szerkesztette és kiadta - -.
Buda, 1844. Gyurián és Bagó bet.
VII. 184 p. Második kiadás.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben. A korabeli feljegyzéseket tartalmazó régi előzéklapok gondosan a
könyvtestbe kötve. A második kiadás
az első kiadásban (1834) megjelent
határszínezett, kőnyomatos térképet
nem tartalmazta.
15000,105., FODOR András:
Pünkösdi hírnök –
Válogatott versek 1944-1987.
Bp., (1989.) Magvető.
731 [56] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Bodnár Gyuriéknak, kikhez a múló
időben… visszakötnek a közös emlékek, igaz szeretettel ajánlom: Fodor
András” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!
3000,106., FODOR József:
Jelenések évei – Versek.
(Bp.), 1940. Almanach.
95 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bródy Lászlónak igaz bajtársi szeretettel és barátsággal – Bp. 940. VII. 2.
Fodor József” az író, költőnek dedikált példány!
3000,-

101., FARKAS Lajos:
Szini Gyula
Bp., 1937. (Szerző. – Ny.: Sárik Gy.,
Cegléd.) 62 [2] p.
Kiadói papírborítóban. „Szeretettel
Kenyeres Lacinak – Lali” irodalomtörténésznek dedikált példány!
2500,102., FARKAS Lujza: A Nyugat és a
századeleji irodalomforduló
Bp., 1935.- Gyarmati Kny.
113 [5] p. 1 errata. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Hegedüs Zoltánnak barátsággal –
Farkas Lujza – Bp., 1946. juni. 8.”
dedikált példány!
4000,103., FEKETE-Abrahamsohn Lívia:
Kell nekem a fény – Versek.
Bp., 1938. Stylus.
37 [3] p. Első kiadás!
Kiadói picit sérült papírborítóban.
„Dr. Stein Arthurnénak igaz tisztelettel és meleg szeretettel – Á Fekete Lívia
1940. szept. 30.” dedikált példány!
3000,104., FERENCZY Jó’sef, Örkényi:
Tekintetes nemes Pest Pilís és Sólt
törvényesen egyesűltt vármegyékben
valamint a Kis Kúnságban is találtató
szabad-királyi, szabados (privilegiált)
és más mező városoknak, s minden
helységeknek vagy faluknak, és tovább
minden pusztáknak eddig az ideig leg
hívebben s a tökélletességig iparkodva
ki dolgozott név-tára (repertoriuma),
vagy átaljában politicai föld le írata:
még pedig ok leveli (diplomaticai) történeti (historicai) és lakosainak állapotját illető (statisticai) tekintetben. A’
már ki mettzett kissebb, de kivált a
18

konzervatív közéleti és erkölcsi megnyilvánulásokat. Szépirodalmi tekintetben a kortárs francia és orosz irodalmi
áramlatok felé tájékozódott, a Nyugat
előfutáraként tartják számon. A lap
1906 októberében megszűnt.
6000,111., Magyarország és a Nagyvilág
1876. XIII. évf. 28-53. szám. (július 9december 31.) Szerkeszti: Ágai Adolf.
Bp., 1876. Athenaeum. [4] 429-843 p.
szövegközti és egészoldalas fametszett
képekkel gazdagon illusztrálva.
Későbbi, a korabeli táblák felhasználásával készült igényes félbőr kötésben,
gerincén címkével. Szépirodalmi és
ismeretterjesztő képes hetilap.
12000,112., Reformáció 1. évf. 1. szám.
1956. november 4-10.
Református országos hetilap.
Főszerkesztő: Dr. Ravasz László.
(Bp.), 1956. Athenaeum.
[2] p. (1 félbehajtott lev.)
Ravasz László '56-os forradalom idején újra vezető szerephez jutott az egyházi életben. Az 1956-os forradalom
napjaiban az egyházi közvélemény
akarata alapján Ravasz László visszatért
Budapestre és vállalta a magyar reformátusság lelki irányítását. Új lapot
indítottak Reformáció címmel, amely
azonban csak egy lapszámot érhetett
meg. Az újság címlapján közölte
Ravasz László november 1-jén elmondott rádióbeszédét „A magyar reformátusok szava” címmel. A forradalom leverését követően véglegesen eltávolították az egyházi szolgálatból.
Ritka kordokumentum.
8000,-

FOLYÓIRATOK
107., Egyházművészeti Lap – IV. évf.
Szerkeszti: Dr. Czobor Béla.
Bp., 1883. Franklin-T.
384 p. 4 t. (egy kihajtható, egy dupla
oldalas) szövegközti metszett képekkel.
Korabeli félvászon kötésben, gerincén
lent apró sérüléssel.
15000,108., Ethnographia 1-ső évf. 1-ső
szám. 1890. január 1.
A Magyarországi Néprajzi Társaság
értesítője. Szerkeszti: Dr. Réthy László.
Bp., 1890. Hornyánszky V. 68 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók gondosan a könyvtestbe
kötve.
4000,109., Jelenkor politikai tekintetben a’
két haza ’s külföld hírleveleiből –
Harmadik évi folyamat’ első fele.
1834. 1-52 szám. Szerkeszti ’s értesítő
toldalékkal kiadja: Helmeczy Mihály.
Pesten, 1834. Landerer. 416 p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
gerincén címkével.
16000,110., Jövendő irodalmi és politikai
ujság – Első évfolyam. (41-46. szám.)
Szerkeszti: Bródy Sándor.
Bp., 1903. (Ny.: Pallas.) 68 p. ; 52 p. ;
60 p. ; 68 p. ; 60 p. ; 96 p. Korabeli
gerincén és a táblán aranyozott egészvászon kötésben. (egybekötve)
A századelő haladó szellemű és
radikális hangvételű polgári lapja volt,
politikailag Tisza István és első kormánya ellenében fogalmazta meg magát, friss szellemiséggel ostorozta a
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igényesebb, gazdagabban (kőnyomatokkal) illusztrált nagy naptár, programja a nemzeti-romantikus, liberális
eszmerendszer irányába mutat.
15000,115., Reich der Todten, enthaltend:
Politische Gespräche der Todten;
Politische Reden, nebst Geheimen
Brief-Wechsel zwischen den Lebendigen und den Todten. Nro. 1-52.
szám. Teljes! A folyóirat szerkesztő
kiadója: Moritz Flavius Trenck von
Tonder. (Frankfurt am Main, 1796.)
1 rézmetszett t. 424 [208] p. (a folyóirat minden számához 4 p. kiegészítés
„beylage” tartozik, minden szám után
bekötve)
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
gerincén korabeli címkével.
Moritz Flavius Trenck von Tonder
(1746-1810.) német tiszt, Beethowen
barátja, iparos, bankár és publicista
folyóirata. Egy folyóirat, amely a következőket tartalmazza: Politikai beszélgetések a halottakról; Politikai beszédek, valamint élők és holtak titkos levelezése.
24000,116., Sas vegyes tárgyu iratok az olvasni és tudni méltó minden ágaiból. X.
kötet. Több tudósokkal egyesülve kiadta Thaisz András.
Pesten, 1832. Wigand Ottó.
(Ny.: Landerer.) [4] 148 p.
Kiadói papírborítóban. Ritka.
Csatsko Imre a halálbüntetésről írt
cikkével. A folyóirat a Bajza-féle
Kritikai Lapok ellenpárjaként jött létre,
összesen 15 füzet jelent meg.
10000,-

113., Tudománytár – Uj folyam –
Második év. Harmadik kötet.
Közre bocsátja A’ Magyar Tudós
Társaság. – Értekezések.
Szerkeszti: Luczenbacher János.
Budán, 1838. M. Kir. Egyetem.
[5] 194-357 p. ; 101-200 p.
Kiadói papírborítóban.
A kötet a „litertúra” részt is tartalmazza. Minden kötet „értekezések” és literatúra” részből áll. Az Értekezések
címet viselő rész tanulmányokat tartalmazott, a Literatúrában pedig a könyvismertetések kaptak helyet. A folyóirat
1834-1844 között jelent meg. „A vasútak, különösen a Bécs és Bochnia közötti vasút terve ; Nagyszombati Káldy
György ; Kalendáriomi régiségek…”
4000,114., Közhasznú Honni Vezér.
Gazdasági, házi, s tiszti Kalendáriom
1834. köz esztendőre. A két testvér
Magyar haza, s a hozzá tartozó tartományok minden rendű s rangú Olvasói számára. Harmadik esztendei folyamat.
Pest, 1834. Füskúti Landerer.
1 metszett t. (Ragályi Tamás) [16] 17208 p. 2 kőnyomatos t.
A második lapja kihajtható (naptár
1834-re egy levélen), Az elejéhez a naptárrészbe összesen 6 előnyomott jegyzetlap bekötve, korabeli kéziratos bejegyzésekkel.
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a táblán címkével. A címképmetszet
gondosan javított, restaurált.
„Gazdasági jegyzések gyűjteménye ;
Fürdők, Savanyu vizek, Érczes források ; Magyar hadvezérek (Generálisok)
névrendje…” Az 1832-ben induló
„Közhasznú Honni vezér” új típusú,

***
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Géza, Veres Péter, Medgyessy Ferenc,
Tornyai János és sokan mások a progresszió vezető egyéniségei közül.
A Tornyai Társaság alapítója, a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum igazgatója.
3000,121., GENTHON István:
A régi magyar festőművészet
Vác, 1932. Pestvidéki Ny. 127 [5] p.
48 kétoldalas t. (képek)
Kiadói gerincén festett félpergamen
kötésben.
4000,122., GEŐCZE Sarolta:
Szociológia ethikai alapon
Bp., 1922. Szent István-T. 192 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a kötéstáblára ragasztva.
6000,123., GERTLER Viktor:
Az én filmem
(Bp.), 1942. (Szerző. – Klein Vilmos
Filmnyomdája.) 154 [6] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Szeretettel - Gertler Viktor, Budapest 942” dedikált példány! (Kovács
Károly színművész könyvtárából.)
3000,124., (GERTRUD von Helfta, Nagy
Gertrud):
A’ két atyafi szent szüzek Gertrudis és
Mechtildis imádságos könyve, melly a
mézzel folyó könyvekből kivétetvén,
minden ájtatatos léleknek hasznára
kiadattatott, és szép imádságokkal
meg hosszabbíttatott.
Po’sonyban és Pesten, 1815.
Füskúti Landerer örököseinél.
1 metszett t. (S. Gertrudis) [16] 17-256
[4] p. (a 24. oldal után 9-es számmal

117., FÖLDVÁRY Jó(z)sef:
Halotti predikátziók
Debreczenben, 1852.
Ny.: Tóth Lajos. 317 p.
Korabeli papírborítóban, kissé foltos,
piszkolódott példány.
4000,118., FREISINGI Ottó:
I. Frigyes császár tettei (Ottonis
Episcopi Freisingensis gesta Friderici
I. Imperatoris.) Ford. bev. és jegyzetekkel ellátta: Dr. Gombos F. Albin.
/Középkori krónikások XV-XVI./
Bp. 1913. Athenaeum. 220 p.
Korabeli gerincén aranyozott, bordázott egészbőr kötésben.
15000,119., GALGÓCZI Erzsébet:
Inkább fájjon (Elbeszélések, tv játékok)
Bp., 1969. Szépirodalmi. 849 [7] p.
Szántó Piroska rajzaival. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban. „Illés Lajosnak
régi barátsággal és szeretettel: 1969.
jún. 18. Galgóczi Erzsi” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,120., GALYASI Miklós:
Fut a lidérc (Versek)
Szegeden, (1929.) Ny.: Schwarcz Jenő.
61 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Lucynak – Sanyinak! sok szeretettel
– Miklós – Hmvhely 931. aug 17.”
dedikált példány!
A költő, muzeológus első megjelent
kötete. Otthona a két világháború közötti időben a haladó művészet egyik
vidéki műhelye volt, ahol gyakran megfordultak írók, művészek, többek között: József Attila, Erdei Ferenc, Féja
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újra kezdődő lapszámozás, téves számozás! Az első 23-24 p. alján kisebb
sérülés a lap sarkán.)
Korabeli gerincén restaurált egészbőr
kötésben. Rendkívül ritka imakönyv.
Helftai Szent Gertrud (1256-1302)
német bencés apáca és misztikus.
Gertrud a 13. század egyik nagy misztikusa volt. Barátjával és tanárával,
Mechtilddal együtt gyakorolta a „lakodalmi miszticizmusnak” nevezett spiritualitást, vagyis Krisztus menyasszonyának tekintette magát. 2018-ban a
Püspöki Egyház felvette Gertrude-ot
Mechtilddal együtt a szentek naptárába. (Petrik Ø) (axioart Ø)
10000,125., GHÉCZI-Hugyecz János:
Tapasztalataim Monte-Carlóban –
A kaszinók gazságai.
Bp., 1933. (Szerző. – Ny.: Hollósy
János.) 2 t. 143 p. Harmadik javított és
bővített kiadás.
Kiadói papírborítóban.
3000,126., GION Nándor:
Ez a nap a miénk
Bp., 1997. Osiris.
261 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Adrienne, Adrienne, legalább a
könyvemet fogadja kedvesen (harapófogó és köszörű nélkül). Megkínzatásom előtt addig is szeretettel, Bp.,
1997. V. 21. Gion Nándor” dedikált
példány!
8000,127., GÖRGEY Gábor:
Füst és fény – Versek.
(Bp.), 1956. Szépirodalmi.
39 [5] p. Első kiadás!

Kiadói papírborítékban. Az író, költő,
műfordító első megjelent kötete.
„Bodnár Györgynek barátsággal –
Görgey Gábor” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
4000,128., Grafikai művészetek könyvtára.
I-XIV. Szerkesztett és kiadta: Novák
László.
1. Novák László: Grafikai sokszorosító
művészetek. 1925.
2-3. Lőwy Salamon – Novák László:
Betűművészet. 1-2. köt. 1926.
4. Dukai Károly – Novák László:
Grafikai rajz és metszés. 1926.
5. Walter Ernő – Novák László:
A színek világa. 1927.
6. Freund Jenő: Papiros a grafikában.
7-13. Novák László: A nyomdászat
története. 1-7. köt. 1927-1929.
14. Novák lászló: Betűszedés. 1930.
Bp. 1925-1930. Világosság ny.
Minden kötet gazdag képanyaggal.
Kiadói festett egészvászon kötésben.
Komplett sorozat, jó példány. (14 db.)
28000,129., GRÜNWALD Béla:
Kossuth és a megye
Bp., 1891. Ráth Mór.
[2] 53 p. Új kiadás.
Későbbi egyszerű papírborítóban.
8000,130., GUTAI Magda:
Játszmakereső – Összegyűjtött versek.
(Bp., 1999.) Orpheusz.
371 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bodnár Györgynek, tisztelettel és
köszönettel... Magda 2000. március
18.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,22

131., GYIKÓ János és Jakab Antal:
Egyházi név-tár MDCCCXXXVII.
esztendőre. A' Helv. vallástételt tartó
Tiszántúli Egyházi Kerületből.
Szerkesztik és az Egyházi Kerület’ költségén kiadják - - lelki pásztorok.
Debreczenben, 1836.
Ny.: Tóth Lajos. 181 p.
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
Kalendárium résszel és a különböző
rendeletek, egyházi vidékek, gyülekezetek tagjainak, vezetőinek ismertetésével. Ritka.
6000,132., GYÖNGYÖSI István:
Új életre hozatott Chariclia, Avagy a’
Chariclia Ritka Példájú, és olvasásra
Kedvet-adó Historiának Némelly régi
Versek rongyábúl, és azoknak sok fogyatkozásibúl újjabb, és jobb rendben
vétele. A’ Mellyet… nem kis munkával vitt végben - -.
Buda, 1763. Landerer Ferencz Leop.
[28] 336 p. Negyedik kiadás.
Későbbi félvászon kötésben.
Jó példány. Az alul javított címlap
verzóján poss.: „Nagy Iván” gyűjteményi bélyegzés.
A szerző utolsó munkája Czobor
Mihály befejezetlenül maradt széphistóriájának (1600 k.) átdolgozása.
Anélkül, hogy Czobor német forrását
és Héliodórosz eredeti regényét ismerte volna, a IX–XII. részt saját leleményéből hozzátoldotta és a történetet
így kikerekítette. Ezzel a nemzetközi
Héliodórosz-irodalomban különleges
magyar Chariclea-változatot hozott
létre.
20000,-

133., GYŐRY János:
Adalékok XI. századi krónikánkhoz
(Különlenyomat)
Bp., 1943. (Kir. M. Egyetemi Ny.) 8 p.
Kiadói papírborítóban.
„Hajnal István professzor úrnak igaz
tisztelettel – Győry János” dedikált
példány!
8000,134., HALÁSZ Miklós:
Csehszlovákia 1918-1938
Bp., (1938.) Századunk. 116 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
4000,135., HARASZTHY Lajos:
Aki vagyok –
Versek az 1905-7 évekből.
Bp., 1912. Szerző. 168 [8] p.
szövegközti és egészoldalas szecessziós
rajzokkal, amelyek a kötetben „M. S.”
jelzett Muhits Sándor becses munkái.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírorítóban.
Az első oldalon számozott (77.), névreszóló („Hoitsy Pál”), „Őszinte
tisztelettel Bpest, 1912. máj 30.
Haraszthy” a hírlapíró, csillagász, szemészorvos, politikusnak dedikált példány!
6000,136., HÁRS Ernő:
Szeptember tenyerén (Versek)
Bp., 1992. Széphalom Könyvműhely.
93 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Jókai Annának boldog újévet kívánva, tisztelettel és szeretettel – 1993.
január 12-én Hárs Ernő” az írónőnek
dedikált példány!
3000,-
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Melianus, Helmeczi (1670-1753)
református püspök írói álneve volt. Az
átlényegülés dogmája ellen írt református munka álnéven és koholt nyomtatási hellyel, külföldön jelent meg.
Bár a Miaburg megjelölést viseli
Győrött megjelent nyomtatvány is, ez
valójában Utrechtben jelent meg.
(V. Ecsedy: Titkos nyomdahelyű… 56.
Borda Ant. 1996.)
16000,140., (HORVÁT István):
Néhány okok, mellyek a nem régenten kiadott M.CCC.XXX.IX. esztendőbeli magyar levélnek valóságos eredetiségét kétségessé teszik
Pesten, 1804. Patzkó Ferenc J. 38 p.
Korabeli papírborítóban.
A neves történész, nyelvész ritka
értekezése. (axioart Ø)
6000,141., HORVÁTH János: Tisztelet
oszlopa, mellyet néhai nagy méltóságú Tolnai Gróf Festetics György úr ő
excellentiájának… emelt - - , rudinai
apát, s’ weszprémi kanonok.
Weszprémben, 1819.
Számmer Klára bet. 19 p. a harmadik
oldalon fametszett könyvdísz.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével. Folio.
(axioart Ø)
4000,142., HORVÁTH, (Mihály) Michael:
Statistica Regni Hungariae, et partium eidem adnexarum
Posonii, 1802.
Michaelis Landerer. XXIV. 542 [2] p.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr
kötésben, körben festett lapszéllel.
Jó példány.
12000,-

137., HATVANY Lajos:
Petőfi márciusa
Bp., 1955. Magvető.
51 [5] p. 8 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Dévényi Ivánnak – „tanárkodásom”
rövid idejére, szíves emlékezéssel –
Hatvany Lajos Budapest, 1956. V./28.”
barátjának a pedagógus, műgyűjtő,
művészeti írónak dedikált példány!
6000,138., HEGEDŰS Sámuel:
A’ meny aszszony menyegzői ékességében felöltözve a’ halál’ teátromán. –
Egy koporsó felett mondott beszéd,
Mélt. Sándor Jó’séfa kis aszszonynak
reménytelen halálával Rápolton - - tordosi r. pap által. Nagy Enyeden, 1834.
Ny.: Ns. Ref. Kollégyom bet. 32 p.
Későbbi korhű keménytáblás kötésben
a kötéstáblán címkével.
4000,139., (HELMECZI Komoróczi
István): Igasság paisa, mellyel a
Kristustól szereztetett Sákramentomi
Sz. Vatsora felől, a helvetziai confessióban ki adattatott igaz tudományt
erőséti, és valamelly tudós rom. cath.
egyházi személynek, Bernárd Pálnak,
anno 1735. Kassán ki nyomtattatott
és világ eleibe botsáttatott nyilai ellen
oltalmazza, Melianus Gnatereth.
Miaburgban, (Utrecht), 1741.
Uranius Nathanael. (Johannes W.
Reers) [8] 464 [38] p.
Korabeli gerincén bordázott, gondosan restaurált egészbőr kötésben.
A címlap és az azt követő 3 lapszélein
gondosan restaurált, a címlapon a szöveget is érinti.
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143., HUBAY Miklós:
István napja –
Színmű három felvonásban.
(Bp.), 1955. Szépirodalmi.
114 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Bodnár Györgynek szeretettel –
1955 nov. 30. Hubay Miklós” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,144., HUGO Viktor (Victor):
A forradalom (Költemény)
Fordította: Gróf Kún István.
Kolozsvár, 1901. Ellenzék Kny. 76 p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
6000,145., ILLYÉS Gyula:
Dózsa György –
Dráma három felvonásban.
(Bp.), 1956. Szépirodalmi. 156 [4] p. 9
kétoldalas t. (Gink Károly felvételei a
darab előadásáról) Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Rajczy Lajosnak szeretettel, köszönettel – Illyés Gyula 956. VI.” a
darabban „Herendy” szerepét játszó
színművésznek dedikált példány!
A színész még 1956-ban elhagyta az
országot és 1957-ben Montrealban
öngyilkos lett.
6000,146., IMRE Sándor:
Színház – Tanulmányok, színházesztétikai és szadegyetemi előadások
gyűjteménye.
Oradea (Nagyvárad), 1939. „Grafica”.
112 p. szövegközti, részben egészoldalas linoleum metszetekkel, amelyek
Dr. Imre Andor munkái.
Első kiadás!

Kiadói festett, illusztrált egészhalina
kötésben, amely az illusztrátor munkája. A kötet 150 kézzel számozott
példányban jelent meg. Kötetünkben a
számozás helye üres.
„Czitrom László vezérigazgató úrnak
őszinte rokonszenvvel és nagyrabecsüléssel – Imre Sándor – Várad, 940.
március hó.” az ismert banktisztviselőnek a dramaturg, író, színháztörténész által dedikált példány!
5000,-

IRREDENTÁK
147., APPONYI Albert, Gróf, Berzeviczy Albert, Fodor Ferenc, Lukács
György és mások:
Igazságot Magyarországnak A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata.
Bp., 1928. Magyar Külügyi Társaság.
(Budapesti Hírlap ny.) 402 p. 2 térkép
melléklet (hajtogatva). 1.: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség
alapján. Szerkesztette: Gróf Teleki Pál
az 1910 évi népszámlálás alapján.
M=1:1.000.000. Kétnyelvű magyarázatokkal, színes jelmagyarázattal és egy
melléktérképpel (Magyarország hegyés vízrajzi térképe). (62×102 cm.)
2.: Magyarország gazdaságföldrajzi
térképe. Dr. Teleki Pál és dr.
Cholnoky Jenő közreműködésével
hivatalos adatok alapján szerkesztette:
dr. Fodor Ferenc. M=1:500.000.
Kétnyelvű magyarázatokkal, színes jelmagyarázattal és négy melléktérképpel
(62×105 cm) Első kiadás!
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Bp., 1929. Magyar-Francia Kultúrliga.
677 [5] p. 56 t. (képek) 4 térk. számos
szövegközti fametszettel és fametszetű
könyvdísszel. A fametszetű könyvdíszeket, a kezdőbetűket, valamint a kötést
és előzékpapírt Reiter László tervezte.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben.
8000,152., OLAY Ferenc, Dr.:
A magyar kultúra válságos évei 19181927 / Az előszót írta:
Br. Perényi Zsigmond.
Bp., 1927. Magyar Nemzeti Szöv.
VIII. 337 [3] p. szövegközti képekkel.
Kiadói dombornyomásos éremmel
illusztrált egészvászon kötésben.
8000,153., OLAY Ferenc, Dr.:
A magyar művelődés kálváriája az
elszakított területeken 1918-1928.
Előszóval ellátta: Gróf Apponyi Albert.
Bp., 1930. M. Nemzeti Szövetség.
460 [4] p. szövegközti képekkel.
A magyar kultúra válságos évei 19181927 második átdolgozott és bővített
kiadása.
Kiadói papírborítóban.
8000,154., ORBÓK Attila:
Így beszélj hazádról! –
Témák, adatok, feljegyzések és társalgási ötletek gyűjteménye, jó magyaroknak – a magyarokról.
Bp., (1942.) Singer és Wolfner.
128 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.
(A címlapon fent kisebb hiánnyal.)
4000,-

Kiadói festett, aranyozott egészvászon
kötésben, gerincén kis hibával.
A kötet tartalmazza a „trianoni vörös
térképet”.
10000,148., BALOGH József:
A magyar revízió angol előharcosa –
Lord Bryce születésének századik évfordulójára. Különlenyomat.
Bp., 1939. (Ny.: Franklin-T.) 12 p.
Kiadói papírborítóban.
„Kenyeres Lászlónak… - Balogh”
dedikált példány!
2500,149., Emilius (álnév): Ezer év vagy a
magyar nemzet tragédiája –
Harminckét képben. (Színmű)
Színre alkalmazta, zenéjét szerezte és az
énekek szövegét írta: Török I. Lajos.
Történelmi bevezetést összeállította:
Dr. Kántor E. Ödön.
Sárvár, 1929. Dr. Kántor E. Ödön.
208 p. Első kiadás!
Kiadói festett, aranyozott, illusztrált
(irredenta) egészvászon kötésben,
amely Szigeti L. könyvkötészete munkája. Az irredenta színmű írója a magyar könyvészet számára ismeretlen.
8000,150., HERCZEG Ferenc:
Napkelte előtt! –
Gondolatok Nagymagyarországról.
Bp., 1937. Singer és Wolfner.
238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
6000,151., Magyarok a kultúráért.
A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén. Francia és magyar írók közreműködésével szerkesztette dr. Lukács György.
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155., Örök Magyarország –
Ezer év szenvedése és dicsősége a magyar költészetben.
Bp., 1938. (M. Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz. Egyesülete. 61 [3] p.
Kiadói gerincén gondosan pótolt
keménytáblás papírkötésben, illusztrált
táblával.
4000,156., PETHŐ Sándor: Világostól
Trianonig – A mai Magyarország
kialakulásának története.
A földrajzi részt írta: Fodor Ferenc.
Bp., 1925. Enciklopédia Rt.
VIII. 324 [4] p. szövegközti képekkel.
Kiadói aranyozott (irredenta) egészvászon kötésben.
4000,157., PETHŐ Sándor:
Világostól Trianonig védelme –
Válasz Nagy Miklós bírálatára.
Bp., 1926. Enciklopédia Rt. 46 [2] p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
4000,158., POLÓNYI Nóra:
A Liga Culturala és az erdélyi román
nemzetiségi törekvések /A Bp.-i Kir.
M. Pázmány P. Tud.egyetem Keleteurópai Történeti Int. kiadványai 4./
Bp., 1939. (Szerző. – Sárkány Ny.)
98 [2] p. Kiadói papírborítóban.
Poss.: „Baráth Tibor” emigráns történész tulajdonosi névbejegyzésével.
8000,159., SZARVASY Kálmán – Mautner
Dezső – Gabányi Jenő és Herdi
Antal: Az utódállamok fennhatósága
alá került városok és községek helységnévtára
(Bp., 1921. Ny.: Wodianer.) [8] 368 p.

Kiadói papírborítóban. (Magyar-német
címlappal és előszóval.)
6000,160., TÓTH Zoltán, I.:
Az „Astra” románosító tevékenysége
a Székelyföldön
/Erdélyi Tudományos Int./
Kolozsvár, 1942. Minerva. 59 p.
Kiadói papírborítóban.
3000,-

***
161., JABLONSKI, Dániel (Ernst):
Bölts Salamonnak utolsó zavai a’ mellyek meg-írattattak a’ prédikátori könyvnek XII-dik részében, mellyeket egynéhány prédikátziókban meg-magyarázott T. - -, A’ borussiai királyi udvár
prédikátora és azokat magyar nyelvre
fordítván ki-nyomtattatta Sebők Jósef
a’ bőcsi reformáta ekklésia lelki pásztora.
Kassán, 1792. Landerer Mihály.
[16] 334 p. (a címlap a második lappal
összeragadt)
Korabeli gerincén címkével ellátott
félbőr kötésben. Közepes állapotban.
Ritka mű. (axioart Ø)
8000,162., JAKUBOVICH Emil:
Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához
Bp., 1931. Kir. M. Egyetemi Ny.
14 [2] p. (Különlenyomat)
Kiadói papírborítóban.
„Pistának szeretettel – 932. I. 7.
Jakab” dedikált példány!
8000,-
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167., JÓSA (István), Stephanum:
Scrutinium aquarum mineralium in
possessionibus Sindlér et Lipótz i.
comitatui Sárosiensi ingremiatis existentium.
Cassoviae, 1799. Typ. Francisci
Landerer. 43 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli félpergamen kötésben.
Jósa István (1756-1839.) orvosdoktor,
Szabolcs vármegye főorvosa, táblabíró.
Munkájában bemutatja a Sáros vármegyei ásványvizeket. A Szlovákiai
Eperjesi Járásban lévő Szinyelipóc
községet leginkább nevezetessé teszik a
híres savanyúvíz-forrásai. Egy tágas rétségen fakadnak a savanyúvíz-források,
az ezekből eredő patak 180 lépésre
már malmot hajt. Munkája tartalmazza
a források különböző alkotó részeinek
leírását.
10000,-

163., JÁSZI Oszkár:
Mi a radikalizmus
Bp., (1918.)
Orsz. Polgári Radikális Párt. 20 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,164., JÉKELY Zoltán:
Csillagtoronyban –
Összegyűjtött versek.
Bp., 1969. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 417 [3] p. 8 t. (Bartha
László színes rajzai) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Bartha L.
munkája.
„Az aranykeblű Gál Zsuzsának, aki
egész mivoltával Krúdy hősnőit éli és
idézi - az öregedő időben is örökifjú
integetéssel Jékely Zoli — de genere
Reseda K — 1970. jan. 24.” Jékely
Zoltán” Gedényi Mihály irodalomtörténész özvegyének dedikált példány!
8000,165., JIRECEK Konst. József:
A bolgárok története
/Történeti- nép- és földrajzi könyvtár
XVIII./
Nagy-Becskereken, 1889.
Pleitz Fer. Pál. XXIII. 551 p.
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. Jó példány.
12000,166., JÓKAI Anna:
A labda (Regény)
Bp., (1974.) Szépirodalmi. 331 [5] p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Csőty Sándornénak szeretettel –
Jókai Anna 1975. nov. 3.” dedikált
példány!
3000,-
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173., BURSICS Zoltán, Dr.:
A magyar bűnvádi eljárási jog vázlata
Bp., 1947. Grill K. VIII. 338 [2] p.
Harmadik kiadás.
Kiadói papírborítóban.
4000,174., Extractus Stephani Verböczi;
sive succincta explicatio Decreti Tripartiti Juris Consvetudinarii inclyti
Regni Hungariae. Cum distincta ad
quamlibet materiam applicabilium
Titulorum et Articulorum provocatione in usum Tyronum, Causantium, et Procuratorum.
Pestini, 1793.
Michaelis Landerer. 342 [2] p.
Korabeli gerincén bordázott, díszesen
aranyozott egészbőr kötésben.
12000,175., HORVÁTH Barna:
Népszerű szociológia
/A Munkásakadémia könyvtára 19./
Bp., (1942.)
Orsz. Szociálpolitikai Int. 35 p.
Kiadói papírborítóban.
„Imre Sándornak őszinte nagyrabecsülésem jeléül – Horváth Barna” a
pedagógus, művelődéspolitikusnak
dedikált példány!
8000,176., HUSZTY, Stephano [István]:
Jurisprudentia Practica seu Comentarius novus in Jus Hungaricum Compositus - - … Editio Nova. (I-III.)
Budae, 1745.
Veronicae Nottensteinin.
[6] 331 p. 1 kihajtható t. ; 465 p ; 132
p. ; [146] p. (index, errata.) kétszínnyomásos címlappal. (A kötet végén az
utolsó 3 lap belső sarkán gondosan
javított.) Első kiadás!

JOGI KÖNYVEK
168., 1847/8-ik évi országgyülési
törvényczikkek
Pozsonyban, 1848. Országgyűlési
Iratok Kiadó-hivatalában. – Pesten,
Landerer és Heckenastnál. 94 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
8000,169., ANGYAL Pál, Dr.:
Kettős házasság. A családi állásra
vonatkozó bűntettek és vétségek
/A magyar büntetőjog kézikönyve 15./
Bp., (1938.) Attila-Ny. XVII. 108 p.
Kiadói papírborítóban, a szövegben
helyenként aláhúzásokkal.
12000,170., Articuli diaetales Budenses anni
M.DCCC.VII.
Posonii et Pestini, (1807.)
Michaelis Landerer. 79 p. a címlapon
metszett címer.
Későbbi papírborítóban.
4000,171., BREZANÓCZY (Ádám),
Adami: Explanatio juris naturae
Pestini, 1824. Typ. Ludovici Landerer.
333 p. Második kiadás.
Korabeli keménytáblás kötésben.
Brezanóczy Ádám (1751–1832) jezsuita szerzetes, jogász, egyetemi tanár.
Első megjelent munkájának, a természet törvényének második kiadása.
12000,172., BURSICS Zoltán, Dr.:
A magyar anyagi büntetőjog rövid
összefoglalása
Bp., 1947. Grill K. XII. 408 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,29

Későbbi gerincén bordára fűzött,
címkével ellátott félbőr kötésben.
(egybekötve)
Huszty István (1710–1772 után)
ügyvéd, jogakadémiai tanár, Heves,
Ung és Külső-Szolnok vármegyék
főtáblabírája volt. Jelen magánjogi
tankönyvét a nagyszombati egyetem
jogi karán is használták. Fél évszázad
alatt ötször adták ki. Az igazságszolgáltatási gyakorlatot összefoglaló kézikönyvként is széles körben szolgált.
Hatással volt a magyarországi jogi szaknyelv fejlődésére. Mintaként szolgált a
későbbi jogi íróknak. A vérrokonsággal és a sógorsággal kapcsolatos kifejezések latin és magyar kifejezései a
magyar genealógiai szaknyelv fejlődése
számára is jelentősek.
24000,177., Ordo Judiciarius pro omnibus
tribunalibus et foris judiciariis Regni
Hungariae praescriptus.
Pozsony, 1786.
Joannis Michaelis Landerer. 171 [3] p.
Hozzákötve:
Ordo universalis taxarum processualium a 1. Maji 1786. desumandarum.
Pozsony, 1786. J. M. Landerer. 16 p.
Instructio seu norma manipulationis
pro universis foris judiciariis in quibusvis occursuris negotiis observanda.
Pozsony, 1786. J. M. Landerer. 122 p.
Benignum rescriptum regium in
puncto novae ordinationis universorum fororum Judiciariorum Hungaricorum dd. 12. Decembris Anni 1785.
clementer publicatum.
Pozsony, 1786. J. M. Landerer. 24 p.
Norma fixorum judiciorum ex b[enigna] ordinatione regia Augustissimi

Josephi II. in omnibus Regni Hungariae comitatibus inducenda. dd. 7.
Febr. 1785. emanata.
Pozsony, 1786. J. M. Landerer. 15 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.
(5 mű egybekötve)
II. József 1785-ben új közigazgatási
reformot vezetett be hazánkban. A kolligátum rendelkezik a törvénykezés,
adózás, igazságszolgáltatás reformjáról.
12000,178., STAUD Lajos, Dr:
Alkalmi írások a bíróról, az ítélkezésről, a jogról és az igazságról
(Bp., 1927.) Orsz. Bírói és Ügyészi
Egyesület. 237 p. V. [5] p.
Kiadói papírborítóban.
6000,-

***

JUDAIKA
179., CSETÉNYI Imre, Dr.:
A negyvenes évek liberális sajtója és a
zsidókérdés (Különlenyomat)
Bp., 1937. (Ny.: Neuwald Ill. ut.) 16 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,180., CSILLAG Máté:
Zsidó anekdoták kincsesháza
(Bp., 1925.) Nova. –
(Ny.: Krakauer L.) 223 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Singhoffer Géza munkája.
3000,-
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181., DÉRY Endre, Dr. – Elbert
Endre, Dr. – Friedmann Endre, Dr.
– Vági József, Dr.:
A fasizmus üldözötteit védő jogszabályok (1945-1946.)
Az előszót írta: Dr. Reis István.
Bp., 1946. American Joint Distribution Committee Magyarországi Biz.
VIII. 179 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban.
6000,182., FEUERSTEIN Emil:
Egy marék virág I-III. A magyarajku zsidóság szellemi öröksége. Elie Wiesel előszavával.
Tel-Aviv, 1986–87. Megörökítési
Emlék Biz. – Szerző. (Ny.: Lipa Friedmann). [8] 431 p. ; 461 [3] p. ; 306 [2]
p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, montázs
fotóval illusztrált papír védőborítóban.
A fotókon a magyar zsidóság legjelesebb alakjainak portréi. (3 db.)
A kötetből megismerhetjük a magyar
zsidóság legjelesebb alakjait Elie
Wiesel méltatásával.
6000,183., FISCH Henrik:
Keresztény egyházfők felsőházi beszédei a zsidó-kérdésben (1938-ban az I.
és 1939-ben a II. zsidótörvény kapcsán.) Szerkesztette és kiadja: - -.
Bp., 1947. (Ny.: Neuwald I. utódai.)
1 t. 63 p. Kiadói papírborítóban.
Raffay Sándor, Ravasz László, Serédi
Jusztinián beszédei.
4000,-

184., FODOR Lajos, Dr.:
Zsidó sorskérdések és a XX. Cionista
Kongresszus Bevezetésül:
Tamás András: A zsidó állam és a
magyar kisebbségvédelem.
Bp., (1937.) M. Cionista Szövetség.
75 [3] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
6000,185., GERGELY György:
A politikai antiszemitizmus Magyarországon 1919-1928. (Bölcsészdoktori
disszertázió – Kézirat.)
Kelt.: Bp., 1987. [2] 168 p. 168
nyomtatott oldal.
Egészvászon kötésben. (A/4)
Hozzátartozik: Gergely Jenő történész,
az MTA doktora, az ELTE. docensének „cum laude” értékelése. Bp.,
1987. szept. 10. 2 lev. 2 beírt oldal.
50000,186., HERCZEG Ferenc:
Andor és András –
Budapesti történet.
Bp., 1903. Singer és Wolfner. 205 [3]
p. Márk Lajos rajzaival. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott, bordázott ízléses félbőr kötésben (alul pici
repedéssel), a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve. Jó példány.
5000,187., KARÁCSONYI Kiss Mária:
Az evangéliumi világrend és a zsidó
nép történelmi küldetése
Bp., 1933. Máté Ernő. 160 p.
Kiadói rajzos papírborítóban. Poss.:
„Dr. Krompaszky László tulajdona”
névbejegyzéssel, a 3. oldalon a festőművész Gáborjáni Szabó Kálmánnak
címzett ajándékozó soraival.
6000,31

75 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Dr. Péter Lászlónak baráti szeretettel – Bp., 49. X. 30.
Scheiber Sándor” dedikált példány!
4000,194., VENETIANER Lajos, Dr.:
A zsidóság eszméi és tanai
Újpest, 1926. Dr. Venetianer Lajos
Izr. Közművelődési E. – (Ny.: Ritter J.)
1 t. (a főrabbi portréja) 181 [3] p.
Harmadik kiadás.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, körben festett lapszéllel.
4000,195., WEISZ Mór, Dr.:
A zsidók története Sicilia szigetén,
főtekintettel a középkorra. Első rész.
A legrégibb időtől 1337-ig
Bp., 1899. Athenaeum. 48 p.
Későbbi egyszerű papírborítóban.
6000,-

188., LÉVAI Endre: Vidám apróságok nagy zsidó művészekről
(Bp., 1941. Terézvárosi Ny.) 47 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,189., LUEGER híve): „Nű?” – Kóser
adomák és rituális vicczek.
Összegyűjtötte: - -.
Bp., 1897. Vass József Kk.
99 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
4000,190., NÉBEL Ábrahám, Dr.:
Vázatok a zsidó nép kereskedelmének
történetéből
Cluj (Kolozsvár), 1939. (Nyn.) 48 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
a kiadó papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva. „Drága kebelbarátomnak Dr. Schmelzer I rabbi úrnak
változatlan szeretettel, meleg öleléssel
– Nébel” dedikált példány!
8000,191., NITSCH Árpád János:
A megváltó az ószövetségben és megjelenésében (Különlenyomat a Hittudományi folyóiratból.)
Bp., 1906. Athenaeum. 89 p.
Kiadói papírborítóban.
„Mély tisztelete jeléül – 06.12.2. – a
szerző” dedikált példány!
8000,192., RADISICS Elemér:
A magyar középosztály jövőjéről –
Tekintettel a zsidóság térfoglalására.
Bp., 1917. Pfeifer Ferdinánd-féle. 31 p.
Kiadói papírborítóban.
8000,193., SCHEIBER Sándor:
Mikszáth Kálmán és a keleti folklore
Bp., 1949. Orsz. Néptanulmányi E.

***
196., JUHÁSZ Ferenc:
Írás egy jövendő őskoponyán
Bp., (1974.) Szépirodalmi. 1 t. (portré
fotó) 278 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Editnek, Gyurinak föltisztult szívvel,
karácsonyi szeretettel, öleléssel –
Ferenc – Bp. 1974 XII. 16.” Bodnár
György irodalomtörténésznek és feleségének, Bernáth Editnek az MTA.
könyvtárosának dedikált példány!
Bodnár György, Juhász Ferenc költészetének legfőbb elemzője, kutatója.
4000,32

197., KÁLLAY Miklós, Dr.:
Örök a magyar! Idézetek - - m. kir.
miniszterelnök beszédeiből.
Bp., 1944. (Ny.: Athenaeum.) 79 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!
8000,198., KÁLMÁNY Lajos:
Hagyományok I-II.
1., Mesék és rokonneműek.
2., Borbély Mihály mondása után.
Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta: - -.
(Vácz – Szeged, 1914.)
A Néphagyományokat-Gyűjtő T.
IX. 222 [2] p. ; VIII. 210 p.
Korabeli kézi hímzéssel díszített egész(zsák)vászon kötésben, a kiadói papírborítók címlapja a könyvtestbe kötve.
A címlapon poss. „Eperjessy Nóra”
névbejegyzés. (2 db.)
8000,199., KAMARÁSI György:
Emlékezet' kövei, Az az halotti száz
prédikátziók, mellyeket rész szerént
közönségesen minden karbéli halottakra, rész szerént pedig Rendes vagy
Rend-kívül való Halálnak, illyen vagy
amollyan Nemével, ki-vágattatott, külömb-külömb Nemü, Idejü, Sorsú,
Hivatalú 's kötelességű Emberekre,
Utólsó Tisztességek 's fenn-maradandó Emlékezetek végett, alkalmaztatott - - … Az után Néhai Tiszteletes
Tudós Szathmári Pap ’Sigmond… az
auctornak tulajdon írásiból öszveszedett…
Kolosváratt, 1766. S. Pataki Jósef.
[4] 418 [8] p. (hibás oldalszámozás: 72
után 83 p. Hiánytalan, helyesen 408
p.) Második kiadás.
Korabeli félpergamen kötésben.
Jó példány.
15000,-

200., KAMONDY László:
Feltételes vallomás (Elbeszélések)
Bp., 1969. Magvető.
223 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Gyurkának és Editnek baráti szeretettel – Kamondy Laci” Bodnár
György irodalomtörténésznek és feleségének, Bernáth Editnek az MTA.
könyvtárosának dedikált példány!
3000,201., KARINTHY Ferenc:
Szellemidézés (Kisregény és novellák)
Bp., 1967. Szépirodalmi. 231 [5] p.
Szántó Piroska rajzaival. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
rajzos papír védőborítóban.
„Bányász Györgynek szeretettel –
Karinthy Ferenc 1968 könyvhét” a
műfordítónak dedikált példány!
4000,202., KARINTHY Frigyes:
Kolombuc tojása
/Tréfás könyvek 1./
Bp., (1920.) Kultúra.
77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
3000,203., (KELEMEN Didák Sámuel):
Dicsirtessik az Úr Jésus Kristus : a
keresztény embernek 'zidóval az
idvösség dolgáról való beszélgetése
Melyben a keresztény megmutatja,
hogy Kristus az világnak megigért Messiássa, és a profetiák jövendölése
szerint e világra régen el jött: mindeneket bé töltött, az emberi nemzet vétkiért eleget tett és a világot megváltotta
az Istennek egyetlen egy fia öröktől
fogvást való igaz örök Isten. És az Ur
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205., KELLÉR Andor:
Bal 4-es páholy
Bp., (1941.) Kalász.
174 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Hegedűs Marinak barátsággal –
Kellér Andor 1941. julius 11.”
dedikált példány!
6000,206., KEREKESHÁZY (József):
Magyar császárok
Bp., 1936. Folio. (Ny.: Pestvidéki ny.,
Vác.) 143 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„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…”
4000,207., A’ keresztény hitnek értelme
mellyben röviden meg-magyaráztatik
minden, a’ mi az idvességre szükséges.
Posonyban, 1789.
Landerer Mihály. 244 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
10000,208., Keresztényszocialisták naptára
az 1929-iki közönséges évre
Főszerkesztő: Haller István. Szerk.:
Movik Zsigmond – Szabó József.
Bp., 1929. Keresztényszocialista
Egyesületek Orsz. Szöv.
104 [16] p. képekkel, rajzokkal.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Huszár Károly, Haller István, Nyisztor
Zoltán egy-egy írásával.
3000,-

Isten szent neve örök dicséretére, s
lelkek épületére Seraphicus sz. Ferencz
szerzetéből magyarországi sz. Erzsébeth
provinciájából való egy szerzetes minorita conv. barát által ki bocsáttatik.
Kassán, 1736. Academiai boetűkkel
Frauenheim János Henrik. [8] 144 p.
(54-63 p. A római pápák nevei
Kelemen Pápáig.)
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben. A címlapon kisebb javítás.
Kelemen Didák (1683-1744.) hittérítő
és író. 1717-ben a magyar minoritarend főnöke és generális komisszáriusa, majd 1720-ban a maga alapította nyírbátori kolostor főnöke lett.
Rendkívül buzgó térítői munkát folytatott a tiszai részeken. Számos iskolát és
templomot épített, a szegények nagy
pártfogója volt. Több könyv szerzője, e
munkák közül legkiemelkedőbb a
Búzafejek című prédikációs kötete,
amely nyelvművelő szempontból is
igen értékes. Ez a névtelenül megjelent
munkája, nagyon ritka, könyvárverésen nem szerepelt. (axioart Ø)
15000,204., KELLÉR Andor:
A titkos lakó (Tárcák, esszék)
Bp., 1962. Magvető.
271 [5] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Mándy Ivánnak, barátsággal, szeretettel – Kellér Andor 1962. III. 28.”
az írónak dedikált példány!
8000,-
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209., A’ keresztyén Anyaszentegyház
Történetei a’ Protestáns Oskolák’ és
Családok’ számára.
Német nyelvből. Képekkel.
Kőszegen, 1842.
Ny.: Reichard Károlynál.
259 p. szövegközti fametszett képekkel
illusztrálva.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
Jó példány.
8000,-

KÉZIRATOK
212., CSUKÁS István (1936-2020)
író, költő autográf fekete golyóstollal
írt „Búcsúzó vers” című 3 x 6 soros
költeményének datált kézirata, az
utolsó versszakban javítással.
Hozzátartozik a vers gépirata az ékezetek javításával. A vers „Elmúlt az
utolsó óra, / álljunk meg egy búcsúszóra…” kezdettel.
Kelt.: (Bp.), 2008. jún. 7.
2 lev. 1 kézzel és 1 géppel beírt oldal.
10000,213., JÓZSEF Ágost főherceg, vitéz
Habsburg–Lotaringiai (1872-1962)
magyar királyi herceg, honvéd tábornagy autográf tintával írt levele, saját
borítékával dr. Ferenczy József egyetemi tanárnak Olaszországba, Viareggio
címezve. Levelében megköszöni Kistapolcsányban, a könyvtárban végzett
munkáját.
Kelt.: Budapest, 1913. VII. 7.
2 lev. 1,5 beírt oldal. (A/5)
A főherceg, színes dombornyomású
címerével díszített levélpapíron, hozzá
tartozó borítékkal.
10000,214., KELLÉR Andor (1903 – 1963.)
író, újságíró „Az énekes és a kutyája”
című novellájának autográf tintával
írt, aláírt tisztázatlan kézirata javításaival. A novella Ernster Dezső (18981981) operaénekesről és kutyájáról
szól. Ernster bejárta a világot, magányát Nasy-val a spániellel osztotta meg,
akinek ugyancsak jól neveltnek kellett
lennie. A novella végén egy bizonyos
Mártának dedikálva, aki László Miklós

210., KÉSMÁRKY Róza, P.:
Szent rögeszme – Regény.
Bevezetés: Ottlik Pálma.
Bp., 1932. Budapesti Hírlap.
[2] 221 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
Számozott (1./25), aláírt, a címlapon
„Ottlik Pálmának szeretetéért szeretettel, megértéséért hálával – a
szerző” a bevezető sorok szerzőjének
dedikált egyes számú példány!
4000,211., KESZTHELYI Zoltán:
Téli falu (Versek)
Bp., 1941. (Szerző. – Merkantil-ny.)
78 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a borító verzójában „ex-libris Vészi Endre”.
„Vészi Endrének szeretettel, barátsággal – Keszthelyi Zoltán” a költő, írónak dedikált példány!
A szerző korai, második verseskötete.
4000,-
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hogy még egyszer prédikálhat Esztergomban a farsangi ünnepen
Kelt.: Szfehérvár, 1919. II. 5.
1 lev. 1,5 beírt oldal. (A/5)
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.
20000,217., SZÁNTÓ Piroska (1913-1998)
festő, grafikus, könyvillusztrátor, Vas
István költő harmadik feleségének
autográf golyóstollal írt baráti levele
„Édes Kálmán” megszólítással Vargha
Kálmán irodalomtörténésznek címezve. Beszámol régi emlékeiről és, hogy
mennyire rossz emléket őriz az Anonymus Kiadóról, amely nem fizetett neki
és ezért éhezniük kellett. A levél végén
egy bájos rajzzal. Keltezés nélkül.
1 lev. 1,5 beírt oldal. (A/4)
8000,-

(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. 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. Kelt.: (Bp.), 1961. I. 19.
2 lev. 1,5 beírt oldal. (A/4)
20000,215., LECHNER Jenő (1878-1962)
építész, építészettörténeti író autográf
tintával írt levele saját fejléces levélpapírján „Kedves Barátom” megszólítással, a levélben meg nem nevezett címzettnek. Levelében egy munkájáról és
annak modelljéről ír, amelyről Majovszky Pál műgyűjtővel, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti
ügyosztályának vezetőjével egyeztetett.
Kelt.: Budapest, 1913. XI. 8.
1 lev. 1 beírt oldal (A/4)
1936-ban tervei alapján újjáépítették
a budavári Bécsi kaput, restaurálta a
Magyar Nemzeti Múzeum épületét.
20000,216., PROHÁSZKA Ottokár (18581927.) katolikus egyházi író, a magyar
keresztényszocializmus jelentős képviselője, Székesfehérvár tizenötödik
püspöke által tintával írt, aláírt autográf levele „Kedves Barátom” megszólítással valószínűleg Mattyasovszky
(Kasszián) Kázmér (1879-1935.) római
katolikus pap, bencés szerzetes, esztergomi házfőnöknek címezve. Levelében
megköszöni a címzett meghívását,

***
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221., 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!
8000,222., KNER Izidor:
Félévszázad mesgyéjén 1882-1932
Gyoma, 1931. Kner Izidor.
1 t. 176 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
4000,223., MANN, Thomas:
Halál Velencében – Novella.
Lányi Viktor fordítása.
Gyoma, 1922. Kner Izidor. 102 [2] p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Major Henrik munkája.
3000,-

KNER KIADÁSOK

218., BALÁZS Béla:
Hét mese
Gyoma, 1917. Kner Izidor.
200 [8] p. rajzos könyvdíszekkel és címlapokkal, amelyek Kozma Lajos munkái. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Kozma L. munkája.
„Dán Ferencnek szeretettel – Balázs
Béla, Budapest, 1918. ápr. 25.”
dedikált példány!
15000,219., Kalászok és kévék. Modern
anthológia.
Gyoma, 1902. Kner Izidor.
98 [12] p. számos szövegközti és egészoldalas részben színes képpel, rajzzal,
amelyek Goró Lajos munkái.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben, amelyet Kner Vilmos állított
elő. „Technikai összeállítást és szedését vezette: Augenfeld M. Miksa a
nyomda factora. Nyomását végezte:
Illyési István főgépmester, Ungi Elek
gépmester. Nyomdászati remekmű a
Kner nyomda fennállásának 20. évfordulójára.
6000,220., KARDOS László:
A huszonegyéves Ady Endre
Gyoma, 1922. Kner Izidor.
88 p. Ady Bandi beragasztott fiatalkori
portréjával. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Jó példány.
4000,-

***
224., KISS József:
Háborus versei
Bp., 1915. A Hét. 71 p. Várady Albert
szecessziós könyvdíszeivel és rajzaival.
Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Miklós Andornak – Kedves princzipáló! Nekem úgy rémlik, hogy ezt a
könyvet voltaképpen Ön írta és én
csak assistáltam! Szeretettel Kiss
József” a neves újságíró, laptulajdonos
szerkesztőnek dedikált példány!
6000,37

225., KISS Lajos: A nyíregyházai
szűcsmesterség és szűcsornamentika
/A Nyírség-kutató Bizot. dolgozatai/
Debrecen, 1929. Kertész J. Kny.,
Karcagon. 64 p. ; 16 p. (rajzos táblák)
Kiadói papírborítóban.
3000,226., KISS Lajos:
A szegény ember élete
(Bp., 1939.) Athenaeum.
283 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
A borító belsőn „ex-libris Dr. Spányi
Géza”. „A szegény ember senkire se
támaszkodhat, csak a maga erejére –
1939. feb. 24. Kiss Lajos” dedikált
példány!
6000,227., KISS Menyhért:
Tábortűz – Versek 1914-15
Bp., 1916. Szent István-T.
96 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva. A címlapon későbbi feljegyzések.
A költő 1920. október 20-tól 1922-ig
a nagyszentmiklósi kerület pártonkívüli nemzetgyűlési képviselője, s tagja
volt az Ébredő Magyarok Egyesületének (ÉME), 1923 és 1929 között
Gömbös Gyula fajvédő pártjának.
4000,228., KISS Pál:
Marosvásárhely története
Marosvásárhely, 1942. Petri Károly
Kk. – (Ny.: Kir. M. Egyetemi.) [4] 203
[3] p. LIX. (30 képes táblával) [2] p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
6000,-

229., KÓBOR Tamás:
Cognac-idillek – Novellák.
Bp., 1914. Athenaeum.
382 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott egészvászon
kötésben. „Kerky Bandinak tisztelettel – Bpest, 920. julius, Kóbor Tamás”
dedikált példány!
4000,230., KOLLER (József) Joseph:
Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum
Posonii, 1804. J. Michaelis Landerer.
[8] 156 p. 17 kihajtható rézmetszett t.
(amelyből több nagyméretű, a X. tábla
hiány.)
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.
Koller József (Huszt, 1745-1832)
római katolikus pap, levéltáros, könyvtárigazgató, nagyprépost, egyháztörténész. Koller József püspöke ösztönzésére kezdett levéltári kutatásokba,
melyek során Bécsbe (1764), majd
Rómába is eljutott (1766–1767).
Munkái közül az egyházmegye történetét feldolgozó monumentális, nyolckötetes széria a legjelentősebb. A
Historia episcopatus Quinqueecclesiarum címet viselő művében az egyházmegye történetét dolgozta fel a püspökség alapításától (1009) egészen
Eszterházy Pál László püspök haláláig
(1799). Ezen művét a sorozat bevezetőjének szánta – amint címe, is erre
utal – „Prolegomena” csak tizenhat
évvel a Historia első kötete után látott
napvilágot. A Prolegomena-t az egyházmegye emlékeit megörökítő illusztris
metszetek teszik becsessé.
24000,38

231., KONRÁD György:
A látogató (Regény)
Bp., 1969. Magvető.
271 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban. „Bodnár
Gyurinak a legjobb főnöknek baráti
szeretettel – Konrád György” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,232., KORMOS István:
N. N. bolyongásai (Versek)
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1975.) Szépirodalmi.
61 [7] p. Bálint Endre linómetszetével.
Első kiadás! Kiadói illusztrált papírborítóban, védőborítóval.
„Magdimnak N. N. üstfoldozó és
teme-tő-csősz – 1975 Kelvirág-zás –
hava” rajzzal dedikált példány!
12000,233., KORMOS István:
Szegény Yorick (Versek)
Bp., (1971.) Szépirodalmi.
1 t. (portré) 132 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Krisztinának és
Rékának nagy szeretettel – 1975 március Kormos Pista” dedikált példány!
12000,234., KORNIS Gyula:
A magyar politika hősei
Bp., 1940. Franklin-T.
460 p. 14 t. (képek) Kiadói aranyozott
egészvászon kötésben.
15000,235., KOSZTOLÁNY Sándor:
Három szakaszokra osztatott szent
beszédek (I-III.)
Első szakasz. A’ mi kegyes megváltónknak ünnep-napjairól.

Második szakasz. A’ makulátlan szűz
sz.anyának ünnep-napjairól. Harmadik szakasz. Az egekben megditsőíttetett szentek’ ünnep-napjairól.
Posonyban és Pesten, 1800.
Landerer Mihály. 217 [7] p. ; 186 [6]
p. ; 373 [11] p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben, körben festett lapszéllel. (egybekötve) Jó példány.
14000,236., KOSZTOLÁNY Sándor:
Négy eszendő-béli böjti napokra rendeltetett szent beszédek, mellyeket egybe-szedegetett, élő nyelvével nagyobb
részére nézve a’ Katolika Magyar Nemzetnek Lelki hasznára ki-botsátott - -.
Posonyban és Pesten, 1798. Landerer
Mihály. 239 [7] p. ; [2] 170 [6] p.
Korabeli keménytáblás kötésben gerincén címkével.
12000,237., KOVÁCS Endre:
Egy nemzedék sorsa –
Vallomás és program.
Különlenyomat a Magyar Írás-ból.
Bratislava-Pozsony, 1937.
Concordia kny. 15 p.
Kiadói papírborítóban.
3000,238., KOVÁCS János:
Szeged és népe –
Szeged ethnographiája. A „DugonicsTársaság” által pályakoszorúzott mű.
Szeged, 1901. „Dugonics-T.”
[4] IV. 516 p. 6 t. (ebből 3 térkép, 2
színes olajnyomat: szegedi polgárőrök
viselete, és egy a Tisza Lajos-köruti
ártézi kútnak a földtani szelvénye) számos szövegközti képpel illusztrálva.
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Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, körben festett lapszéllel.
Kovács János (1852-1918) etnográfos cikkeivel 1893-ban előmozdította
Szeged város törvényhatósága elhatározását, hogy a szegedi egyetemre egymillió koronát ajánlott föl, a város monográfiáját megíratja és a közművelődésnek palotát emel, ahol a Somogyiféle közkönyvtárt, képtárt és a múzeumot helyezi el.
8000,239., KOVALOVSZKY Miklós:
Irodalmunk Páris-szemlélete a háború után /Apollo-könyvtár 9./
Bp., 1938. (Ny.: Varga J.) 108 p.
Kiadói papírborítóban.
„dr. Kenyeres Imrének igaz tisztelettel – Kovalovszky Miklós” az irodalomtörténész, lapszerkesztőnek dedikált
példány!
3000,240., KŐVÁRY János:
Három alkalmi sz. beszéd
Tartotta - - egri székesegyházi címzetes
kanonok, felső-patai esperes, tari plébános. A tari leégettek javára.
Egerben, 1861. Érsek-Lyc. kny. 16 p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.
4000,241., KŐVÁRY László:
Székelyhonról – MDCCCXLI.
Kolozsvártt, 1842. A kir. Lyceum bet.
[6] 205 p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva. Az utolsó levél a tartalomjegyzékből hiány, az utolsó előtti
lap alján sérült, pótolt, felkasírozva.
24000,-

242., Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv, mellyben vagynak hymnusok, sóltárokból szereztetett
dítséretek, ünnepekre, és egyéb alkalmatosságokra tartozó régi istenes
énekek. Most újobban és értelmesebben, tisztábban és nagyobb vigyázással,
mint ennek előtte, az Énekek Rendeiknek s Verseiknek illendő feljegyezgetésekkel egynéhány buzgó imádságokkal meg-ékesíttetvén, ki-botsáttatott. A’ debreczeni forma szerént.
Posonyban, 1769.
Landerer J. Mihály. [2] 595 p. [15] p.
Hozzákötve:
Szent Dávid királynak és prófétának
száz ötven ’sóltári, A’ Frantziai Nóták
’s Versek szerént Magyar Versekre fordíttattak ’s rendeltettek Szenczi Molnár
Albert által.
Posonyban, 1769. Landerer J. Mihály.
[4] 410 [8] p. ; 46 p.
Korabeli viseltes, gerincén sérült, fatáblás egészbőr kötésben. Poss.: „Rátz
János korabeli névbejegyzéssel.
20000,243., A’ Kristus Jésus szentséges teste
congregátiójának reguláji, mellyeknek
Meg-tartására ebben a’ Szent Társaságban Lévő Atyafiak mind a’ felső,
mind az alsó Plébániában köteleztetnek. (Budán, 1757. Ny.: Landerer
Ferencz.) [8] p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. A ritka
Landerer nyomtatvány impresszuma az
utolsó oldal alján található.
(axioart Ø)
4000,-
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244., KRIZA János: Vadrózsák –
Székely népköltési gyűjtemény. (I-II.)
Dr. Sebestyén Gyula előszavával.
Bp., 1911. Athenaeum.
XXXIX. 478 p. ; 468 p.
Későbbi aranyozott, gerincén bordázott egész-műbőr kötésben, körben aranyozott lapszéllel. Karton védőtokban.
(egybekötve)
20000,245., KUNOS Endre: Gyalulat vagyis
megmagyarosított jegyzéke azon idegen
szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a magyar beszédben és írásban korcsosítva vagy eredetikép használtatnak.
(Magyar és német nyelvű címlappal.)
Pest, 1835. Füskúti Landerer.
[6] V-XVIII. [2] 116 p.
Kiadói foltos papírborítóban.
6000,246., Küküllei János és a Névtelen
Minorita Krónikája.
Fordította: Geréb László. A bevezetést
írta: Trencsányi-Waldapfel Imre.
/Monumenta Hungarica IV./
(Bp.) 1960. Magyar Helikon.
125 [3] p. szövegközti rajzos képekkel.
Kiadói aranyozott félbőrkötésben.
4000,247., La Hongrie sur le marché mondial. (Magyarország a Párizsi Világkiállításon.) (Bp.) 1935. Publication de
L'office Royal Hongrois du Commerce
Extérieur. - (Ny.: Pallas.) 83 [31] p.
A korszak neves fotóművészeinek:
Balogh Rudolf, Dulovits Jenő, Révész
Imre, Bíró Irma, Vadas Ernő képeivel.
Kiadói rajzos papírborítóban. Vákár
Tibor építész, fotográfus gyűjteményi
pecsétjével.
4000,-

248., LAKATOS István:
Egy szenvedély képei (Versek)
(Bp., 1972.) Szépirodalmi. 1 t. (portré
fotó) 200 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban. „Bodnár Györgynek
barátsággal – Bp-1972-márc – Lakatos
István” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!
3000,249., Lantos R.-t. I. sz. aukciója
I. metszetek – II. könyvek – III. kéziratok.
Bp., 1923. (Ny.: Globus.) 109 [3] p.
VII. t. (képek) hasonmás illusztrációkkal, egy beragasztott képpel.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A katalógusba helyezve megbízólevél
és a kikiáltási árak jegyzéke.
4000,250., Legjobb pikáns adomák
Bp., 1903. Révai és Salamon. 134 [2] p.
Későbbi egészvászon kötésben.
4000,251., Lelki Iskola, És a’ jó halálnak
mestersége, mellyben minden keresztény tanittatik a’ gonosztól el-távozni,
és jót tselekedni, hogy Jó halállal,
Boldog ki-mulással életét végezhesse,
és Meny-Országban az örök életet elnyerhesse, melly a’ Serafikus Szent
Ferencz Kisded Szerzete-béli Boldog
Asszony Provinciájában lévő egy
Szerzetes-által Deák nyelvből magyarra
fordittatott. Újabban pedig sok hibáktúl meg-mentetett.
Egerben, 1776. Ny. a Püspöki Oskola
Bet. [16] 421 [9] p.
Korabeli félvászon kötésben, kissé
piszkolódott címlappal.
15000,41

252., LENDVAI István:
A harmadik Magyarország –
Jóslatok és tanulságok.
Bp., 1921. Pallas. 199 p.
Kiadói, gondosan javított papírborítóban.
4000,253., LENKEI Henrik:
Kain halála – Drámai költemény.
Bp., 1899. Szerző. 39 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Ágai Adolf mesternek régi tisztelettel
és ragaszkodással – Lenkei Henrik” az
írónak dedikált példány!
4000,254., LESZ Gottfried:
Keresztyén erköltsi tudomány, mely - a’ theológiának rendes tanítója által
irattatott; most pedig németből, magyarra fordíttatott Tóth Mihály által.
(Hn), 1788. Nyn.
[16] 397 p. az első számozott oldalon a
fejlécben fametszett képpel.
Későbbi a korabeli aranyozott gerinc
felhasználásával készült, bordára fűzött
félbőr kötésben, körben festett lapszéllel. A helyszín és a nyomda megjelölése nélkül kiadott mű kiadási helyeként a bibliográfiák Bécset jelölik
meg. A kötet első számozott oldalán
található metszett fejlécet a kolozsvári
Hochmeister Márton használta:
(Az életnek mestersége 1800).
Véleményem szerint a kötet Hochmeister munkája lehet. Ritka kötet.
14000,255., LOSONTZY (István) Stephanus: Artis poeticae subsidium, complectens. I. Artis poeticae elementa. II.
Collectionem poematum faciliorum.
III. Collectionem poematum varii

generis. IV. Collectionem poematum
elegiacorum ex Ovidio. V. Collectionem poematum epicorum. VI. Flores
et sententias poetarum. VII. Selecta
scholae Salernitanae praecepta medica
paribus hungaricis versibus reddita.
VIII. Pantheum mythicum contractum.
In usum tyronum concinnatum per - Posonii, 1784. Ioannis Michaelis
Landerer. 152 p. Második kiadás.
Későbbi keménytáblás papírkötésben.
A mű első kiadása 1769-ben szintén
Landerernél jelent meg. A protestáns
iskolák poétikai oktatásának legnépszerűbb műve.
10000,256., LOVÁSZY Károly:
A fekete leves – Versek a serdültebb
kávéházi publikum számára, melyekből megtudni: mi fán terem a kávéház
s mik azok az apró veszedelmek, melyek
az embert érhetik.
Bp., 1909. Kertész József.
35 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
3000,257., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája –
Drámai költemény. (Album)
Bp., 1905. Athenaeum.
[4] 231 p. 20 t. (Zichy Mihály rézfénymetszett képei) keretdíszes lapokkal.
Hatodik díszkiadás.
Kiadói aranyozott, festett, illusztrált
(piros) egészvászon díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel, gerincén lent
kisebb hibával, az előcímlap verzóján
ajándékozó sorok. Jó példány.
20000,-
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Bétsben, 1835. Pichler könyváros bet.
382 [2] p. Tizenegyedik a’ Szerző
Professzor által megjobbított kiadás.
Korabeli egészvászon kötésben, gerincén címkével.
6000,263., MEGYERY Ella:
Velencei notesz – Velence térképével.
Bp., (1937.) Dante.
302 p. 1 kihajtható térk. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Heller Józsefnek szívből: Megyery
Ella – Bp. 1937. június.” a festőművésznek a szélsőséges jobboldali író,
újságíró által dedikált példány!
A szélsőjobboldali magyar emigráció
tevékeny és aktív tagja volt haláláig.
4000,264., MÉSZÁROS György:
Halotti ditséret, mellyben a’ nagy
méltóságú, és feő tisztelendő Fuksz
Xavér Ferentznek, egri első érseknek… nagy érdemeit… az érseki templomban hirdette - -…
Egerben, 1807. Érseki Oskola’ bet.
XXX p. a harmadik oldalon fametszett
könyvdíszek.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével. Folio.
(axioart Ø)
5000,265., MÉSZÖLY Miklós:
Sötét jelek (Novellák)
Bp., 1957. Magvető.
1 t. 379 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Bodnár
Gyurinak sok szeretettel, barátsággal
a könyv igazi dajkálójának – Mészöly
Miklós – 1957 december” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
5000,-

258., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
/Kner-klasszikusok XII./
Gyoma, 1921. Kner Izidor. 195 p. a
címlapon Kozma Lajos fametszete.
Kiadói félvászon kötésben, gerincén
címkével. Készült 1200 példányban.
4000,259., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
Pintér Jenő… előszavával.
(Bp., 1934. Tolnai. 208 p.
Kiadói félbőr kötésben, aranyozott
táblával. Jó példány.
4000,260., MAGYAR Kelemen:
Kormányzónk – Vitéz nagybányai
Horthy Miklós rövid életrajza.
Bp., 1938. Kir. M. Egyetemi Ny.
63 p. XLVIII. (24 kétoldalas képtábla)
Kiadói egészvászon kötésben, Horthy
dombornyomású portréjával illusztrálva. Betiltva!
6000,261., MÁRTON István:
Keresztyén Morális Kis Katekhismus
a’ Helvécziai Vallástétellel meg-egyezőleg a magános olvasóknak számokra
Bécs, 1817. Pichler Antal bet. XXXII.
33- 126 p. a címlapon metszett képpel.
Kiadói illusztrált keménytáblás papírkötésben. Jó példány.
Márton István ev.ref. főiskolai tanár
nevéhez fűződik a pápai gimnázium
főiskolai rangra emelése.
8000,262., MÁRTON József: Német grammatika, ahozvaló gyakorlásokkal,
német olvasókönyvvel és szókönyvvel
együtt. A’ németül tanúló magyar
ifjúság számára készítette: - -.
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266., MIHÁLY László:
Költő ne félj! –
Válogatott költemények (1926-1936)
Bp., 1936. Dr. Vajna György és Társa.
159 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Buday Györgynek, a régi szeretettel
és nagyrabecsüléssel az együtt eltöltött
római napok emlékére: Mihály László
– Róma, 1937. augusztus 9.” a későbbi emigráns grafikus, fametsző könyvművésznek a székelyföldi költő által
dedikált példány!
5000,267., MIKSZÁTH Kálmán:
Kisértet Lublón és egyéb elbeszélések
Bp., (1901.) Révai.
[2] 221 [5] p. Második kiadás.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben. Jó példány.
4000,268., MIKUSAY János:
Magyar-mutató tükör mellyet ama T.
N. N. Horváth János úrtól 100 fl.
Jutalommal feltett örök emlékezetre
méltó Híres, Jeles, Betses, Kérdésre:
Ki a' Magyar Történeti, Törvényes, és
Polgári Értelemben? 's mi az ő kötelessége mint Magyarnak? készített Egy
Magyar, a’ KI Igaz szÍVbüL a’ LennI
haLáLig Óhajt; nézD kI az ? Itt zárVa
taLáLnI neVét. Vagyis Az említett
jutalommal megtiszteltetett - -.
Budán, 1827.
Ny.: Landerer Anna bet. 91 [5] p.
Kiadói papírborítóban. Az évszámot a
címlapon kronosztikon is jelzi.
12000,-

269., Miscellanea quibus regnum
rationis christianorum animalium,
placita carni, affectibusque dolosis
blandientia, pro totidem rationis legibus adoptantium, dilucidatur per
principia gentilium rationalium, cum
ratione insanientium minus, uti Epicteti, Tabula Cebetis, Senecae, Plutarchi, Isocratis etc. circa disciplinam civium et educationem juventutis.
Posonii, 1801. Michaelis Landerer.
[2] 320 [2] p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egészbőr kötésben.
A ritka kis kötet tulajdonképpen az
ifjúság használatára készült kézikönyv
volt, benne a címben található ókori
szerzőktől származó szemelvényekkel:
Epoktétosz, Seneca, Plutarkhosz,
Iszokratész, Demophilius, Pitagorasz…
6000,270., MOCSÁRY András, Bocsári:
Beszéd a’ Tiszti-Választásról - - Több
tek. Ns. Vármegyék Tábla Bírája által.
Költ Szemerén, Sz. György Havának
15-dik napján 1825-dik esztendőben.
Pesten, 1825. Landerer Lajos. 16 p.
Kiadói papírborítóban. A címlapon
poss.: „Tabi Kaszinó 1878” bélyegzés.
Ritka nyomtatvány. (axioart Ø)
10000,271., MOLDOVA György:
Gázlámpák alatt (Regény)
Bp., 1968. Szépirodalmi.
220 [4] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bodnár Gyurka mesternek aki majdnem mindent tud barátsággal:
Moldova György 968 okt. 20.”
Bodnár György irodalomtörténésznek
dedikált példány!
3000,44

272., (MOLLER Dániel Vilmos)
Moller, Dan(iel) Guil(ielmus):
Disputationem de gigantibus, sub
praesidio Dan. Guil. Molleri, Com.
Pal. Caes. atque Histor. & Metaph.
Prof. Publ. publice ventilandam sistit
Joh. Georg. Bünzelius, Norib…
Altdorf, 1698.
Jodocus Wilhelmus Kohles. [8] p.
Fűzve, borító nélkül, gerincén korabeli
papírcsíkkal.
Moller e disputációja a mitológiai
„gigászok”-ról szól, vizsgálja történelmi létezésük kérdését, sorra veszi a róluk szóló antik forrásokat, az ide kapcsolható bibliai helyeket, középkori
tekintélyeket, kora tudósainak véleményét. A természeti törvények figyelembe vételével kétli, hogy ilyen nagy élőlények létrejöhettek, vízözön előtti őseinket kortársaihoz hasonló, különböző
termetű, de nem „gigászi” embereknek tartja.
Moller Dániel Vilmos (Pozsony, 1642.
-1712) magyar filozófus. A pozsonyi
származású polihisztor Wittenbergben, Lipcsében, Strassburgban és
Altdorfban folytatott retorikai, poétikai, filológiai és orvosi tanulmányokat. Európai körútja után 1674. október 27-től a történelem és a metafizika
tanáraként működött Altdorfban, ahol
számos disputációja és disszertációja
került ki az egyetemi nyomda sajtója
alól. Több olasz és német tudományos
társaság választotta tagjává. Rendkívül
ritka nyomtatvány, könyvárverésen
egyszer szerepelt ugyanez a példány.
(RMK III. 4076.)
40000,-

273., (MOLLER Dániel Vilmos),
Moller, Dan(iel) Guil(ielmus):
Disputationem circularem de L.
Apulejo Mad. Sub. Praesidio Dan.
Guil. Molleri, Histor. & Metaphys.
Prof. Publ. juventuti… proponit
David Stemler…
(Altdorf, 1691).
Henric(us) Meyer. 40 p.
Későbbi, 18. századi keménytáblás
papírkötésben.
A disputatio témája Lucius Apuleius,
isz. 2. században élt, afrikai származású
római író, jogász, filozófus élete és
művei. Apuleius legismertebb munkája az Aranyszamár, az egyetlen teljes
egészében ránk maradt antik regény.
Érdekes adalék Moller Dániel Vilmos
életéhez, hogy némelyek szerint ő
szedte össze Czvittinger Dávid altdorfi
tanulmányai idején megírt úttörő bibliográfiai munkájának (Specimen Hungariae Literatae... Frankfurt-Lipcse,
1711.) anyagát. Rendkívül ritka nyomtatvány, könyvárverésen egyszer szerepelt ugyanez a példány.
(RMK III. 3666.)
60000,274., MOORE, (Thomas):
Egy Irlandus' útazása az igaz vallás'
felkeresése végett. Irland népe' ősi
hitének védelmére jegyzésekkel felvilágosítva. I-II.
(Fordította: Kováts József.)
N(agy)Váradon, 1836.
Tichy János. 294 p.; [4] 285 [9] p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli papírborítóban. (2 db.)
Jó példány.
20000,-
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Első évi folyam.
Pest, 1852. Müller Gyula. [30] 41-321
[3] p. a naptárrész fejlécében és a szövegközt fametszett rajzos képekkel.
Későbbi félvászon kötésben, gerincén
címkével. „Vadászati szabályok; Nevezetes fürdőink kivonatos ismertetése
orvosi szempontból; Kertészet, erdészet, marhatenyésztés; Méhtenyésztés…”
12000,278., NAGY László:
Ég és Föld – Oratórium.
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1971.) Szépirodalmi.
29 [5] p. Kondor Béla egy rézkarcával
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadó illusztrált papírborítóban.
„Berta Zsuzsannának jó emlékül,
Nagy László” dedikált példány!
8000,279., NÁRAY Antal, Nárai:
Értekezés a’ Fő-Ispány Birói Hatalmáról
Pest, 1823. Landerer L. bet. 45 [3] p.
Korabeli papírborítóban.
Náray Antal (1795-1870) író, ügyvéd
(Aradon) fordított Dickenst és Shakespeare Rómeó és Júliáját (1824). Ez az
elsőként megjelent munkája.
Ritka nyomtatvány. (axioart Ø)
10000,280., (NEGRI, Vincenzo):
Sonora tuba ad expergefaciendos religiosos a somno teporis et negligentiae
spiritualis, ubi introducitur Christus,
per quindecim tubae Clangores…
Italice editum… Vincentio Negro…
Budae, 1755. Leopoldi Francisci
Landerer. 205 [3] p.
Korabeli félbőr kötésben, körben festett lapszéllel.
10000,-

275., (MORÉ György?) HERMOLAUS, P.: Az Úr Jésus kínszenvedéséről keresztény elmélkedések,
mellyeket már német nyelvben kiadott: most pedig, hazafiainak lelki
hasznokra hazánk nyelvére-is fordítva,
s néhutt meg-is jobbítva, és bővítve kibotsátott P. Hermolaus.
Posonyban, 1787. Landerer Mihály.
1 metszett t. [6] 210 [6] p. 10 metszett
t. (stációk)
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.
Ritka könyv, könyvárverésen egyszer
szerepelt (Abaúj 2002).
15000,276., MUSSET, Alfred de:
Gamiani vagy két kicsapongó éjszaka
története
(Bp.), én. Magánkiadvány. 59 p. 9 t.
erotikus képekkel (két kép hiány).
Kiadói rajzos papírborítóban, amely az
1833-ban Bruxellesben megjelent eredeti francia kiadás borítójának hasonmása. Számozott (22./200), a belső
lapok szélein kissé vízfoltos példány.
A pornográf kötet a cenzúra miatt
magánkiadványként, nyomda és kiadó
feltüntetése nélkül jelent meg. Az
illusztrációk a XIX. századi francia eredeti kiadás alapján készültek, csak írásbeli megrendelésre volt kapható. (18+)
6000,277., Müller Gyula nagy naptára
1852-dik szökő évre. Minden rendű
hivatalok, bár melly szakban működő
álladalmi, ugy magán tisztviselők,
ügyvédek, orvosok, iparosok, kereskedők, lelkészek, s minden ügyes-bajosok
nélkülözhetetlen használatára.
Szerk.: Friebeisz István.
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281., NEMES Nagy Ágnes:
Között – Összegyűjtött versek.
Bp., (1981.) Magvető.
216 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Baranczó Katinak, hihetetlen gépelő-művészetéért, némi viszonzásként –
1982. május Nemes Nagy Ágnes”
dedikált példány!
10000,282., NEMESKÜRTY István:
A filmművészet új útjai
Bp., (1986.) Magvető.
745 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Bodnár Györgynek sok hosszú év
közös filmes munkájára emlékezve –
Nemeskürty István” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,283., NÉMETH László:
Gyász (Regény)
(Bp., 1936.) Franklin-T.
275 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Zöld tintával aláírt példány!
5000,284., NÉMETH László:
Szekfü Gyula
/Bolyai könyvek/
(Bp., 1940.) Bolyai Akadémia.
143 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban, amely Méhely
munkája. Aláírt példány!
A történeti esszében Szekfü Gyula
addigi munkáit bírálja.
5000,-

285., NÉMETH, László:
Trauer [Gyász]
(Bp., 1968.) Corvina. 324 p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. Aláírt példány!
4000,286., NOSZ Gyula:
Csehszlovákia története
/A „Történelem a világháború után”/
Bp., 1932. (Globus Ny.) 156 [4] p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
3000,287., NOSZKÓ (Alajos) Aloízius:
Rend-kívül-való eggyházi-beszédek,
mellyeket különös alkalmatosságokkal mondott - - Szerfim Szent Ferentz
szerzetében, üdvözítőnk’ provintziájának Mária–Terézia klasromában lévő
pap. Budán, 1802. Ny.: Landerer
Maradványi” bet.
[12] 374 [6] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén bordázott, díszesen
aranyozott félbőr kötésben.
12000,288., NYÍRŐ József:
Székelyek – Elbeszélések és rajzok.
(Kolozsvár), 1936. Erdélyi Szépmíves
Céh. 184 [4] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Vásárhelyi Z. Emil munkája.
4000,289., OLTVÁNYI Pál:
A csanádi püspöki megye birtok viszonyainak rövid története
Szeged, 1867. Ny.: Bába I. [8] 183 p.
Kiadói díszesen aranyozott (piros)
egészvászon kötésben, körben aranyozott lapszéllel. A prépostságok és apátságok ismertetésével.
6000,47

293., (DIÓSZEGI Sámuel):
Orvosi fűvész könyv, mint a magyar
fűvész könyv praktika része.
A Fűvészek és Nemfűvészek számokra
készűlt, és közhasznavehetővé tétetett.
Debreczenbenn, 1813.
Ny.: Csáthy György.
[2] XVI. [2] 396 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Jó példány.
A Diószegi-Fazekas-féle első magyar
növényhatározó 1807-ben jelent meg.
A kortársak részéről vegyes volt a
fogadtatása, a könyv nem bizonyult
kelendőnek. Ennek ellenére a munka
sikerét mutatja, hogy majd egy évszázadig használták. Diószegi ennek folytatásaként adta ki ezt a művét, amely
annál jóval ritkább.
50000,294., HEMPEL, Adolf Fridrik:
Az egésséges emberi test boncztudományának alapvonatjai (I-II.)
- - után németből fordítva Bugát Pál
által.
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi István. [2] 286 p. ; ([6] p.
másolatban pótolt) 293 p. ; 47 [3] p.
(Az első kötet tartalomjegyzéke és hibajavítása korabeli kézírással pótolva, az
eredeti címlap felragasztva.)
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben. (egybekötve)
Jó példány.
A fordító, Bugát Pál, fiatalon, 35 éves
korában már professzor. Hatalmas
nyelvészeti munkássága mellett a magyar nyelvű orvosi szakirodalom
kimunkálásában volt alapvető szerepe.
Bonctudománya az első magyar nyelvű
anatómia tankönyv. A kor sebészpro-

290., ORBÁN Ottó:
Távlat a történethez (Versek)
Bp., (1976.) Magvető.
73 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Nádaséknak, a Magyar Népköztársaság Kiváló Házaspárjának szeretettel – 1976. VI. 26.
Orbán Ottó” dedikált példány!
4000,291., ORLAY Jenő, Chappy:
Dzsessz-dobbal a világ körül
Bp., 1943. (Szerző. – Ny.: May János.)
252 p. 16 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. A szennylapon „Jávor
András úrnak hódolatom jeléül –
Orlay Jenő Chappy 944. II. 7.”
dedikált példány!
4000,-

ORVOSI KÖNYVEK
292., BUGÁT (Pál) – Schedel
(Ferenc): Magyar-deák és deák-magyar Orvosi Szókönyv az Orvosi Tár’
első két évé-hez. Hozzáadásul az 1833diki folyamathoz.
Pesten, 1833. Orvosi Tár’ hivatalában.
(Ny.: m. kir. Egyetem.) 187 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Jó példány.
A mai magyar orvosi nyelv sok szava
a nyelvújítás korából származik. A legtöbb kifejezés Bugát Pálhoz (1793–
1865), a századra jellemző „közéleti
orvos” típusának megtestesítőjéhez
fűződik, aki kiemelkedő érdemeket
szerzett az orvosi műnyelv megújításában.
24000,48

fesszorainak bármelyikénél nagyobb
számban publikált jelentős sebészeti
szakirodalmat. Nemcsak általános
sebészeti tankönyvet, de az első magyar
sebészeti műtéttani atlaszt és az első
magyar nyomtatott akológiai munkát
(sebészeti műszertant) is kiadta.
40000,295., KAMENSZKY István:
Orvosi Értekezés A' Magyarországi
Levegő egészséges létéről általányosan
és felelet azon három kérdésre:
Mellyek a' Köznép közönségesebb
nyavalyáji Magyarországban? Millyen
okokból erednek azok? s micsoda
diaetetikai életmóddal lehet megelőzni
’s elkerülni azokat? Mellyeket… terjeszt
Nemes - -, Boldogkőváraljai Fi…
Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás
bet. [10] V. 7-128 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén aranyozott, bordázott igényes félbőr kötésben, márványozott lapszélekkel. A címlap belső szélén
kisebb javítással.
Kamenszky István (1797-1849) orvos,
1828-tól Esztergom megye főorvosa.
Ez főműve, amely az egészségre nevelés, étkezési szokások megváltoztatása,
a dohányzás visszaszorítása, vagyis a
betegségek megelőzése szempontjából
úttörőnek tekinthető. Különösen ritka
orvosi értekezés.
30000,296., KOVÁTS Mihály:
Antiorganon, az az: Orgonarosta –
Tóldalék, az Orgonarostához - Broussaisság, vagy: nadálydühösség.
Pesten, 1830.
Eggenberger Jósef. XXVIII. (téves,
valójában XXXII.) 308 [4] p.
Korabeli kartontáblás papírkötésben.

A szerző az utolsó magyar polihisztorok egyike, aki kémiai, ásványi, orvosi könyveket írt. Ebben a művében
Hahnemann Samuel Christian Friedrich, Bruckenthal báró háziorvosának
Organon című munkáját szedi ízekre,
amely a homeopátia nagy vihart kavaró
és manapság újra divatos tanát tartalmazza.
36000,297., VAJDA Péter: Növénytudomány. Magyar-latin füvésznyelv és
rendszerisme orvosok, gyógyszeresek,
kertészek s kiváltképen a’ füvészetet
tanitó nélkül tanulni akarók számára.
Pest, 1836. Heckenast Gusztáv.
[4] 236 p. 8 rézmetszett t. (a táblákon
összesen 368 növényi ábrával).
Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Jó példány.
Vajda Péter a reformkor egyik nagy
alakja. Petőfi a leghaladóbb személyiségnek tartotta. Petőfi versben siratta
el, az egész haladó ifjúság a maga nagy
halottjának tudta.
30000,298., VÁLI Mihály, Nedeliczi:
Házi Orvos Szótárotska, az az betű
szerént magyarúl szólló orvos könyvetske
Győrött, 1792. Streibig József.
[6] 200 p. Első kiadás!
Később gerincén bordázott, feliratozott
igényes félbőr kötésben.
Váli Mihályt orvos kortársai Magyarország hírhedt sarlatánjának tartották,
de a nép körében nagy népszerűségnek
örvendett. Orvosi képesítése nem volt,
„tapasztalati gyógymódja” a fák, füvek
ismeretén alapult. A Károlyi huszár49

ezred katonájaként került Itáliába, itt
sikeresen gyógyította a nyavalyatörősöket, ezért csaknem az inkvizíció elé
idézték, de ekkor Magyarországra
szökött. Egy ideig Zala megye tisztiorvosa volt, ám amikor bebizonyosodott, hogy nincs hiteles oklevele, megfosztották állásától. Később (állítólag
pénzért) orvosdoktori oklevelet szerzett
a páduai egyetemen. Mindemellett
kiváló növényismeretét bírálói is elismerték. Halála után megjelent könyvében a fák és a füvek gyógyhatását írja
le ábécérendben.
Az egyik legkorábbi magyar orvosi
könyv első kiadása.
40000,299., VARRÓ Aladár Béla:
Gyógynövények gyógyhatásai –
Növényi gyógyszerek. Hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek
módja és felhasználásuk a mindennapi
életben az egészség szolgálatában.
Előszóval ellátta Bucsányi Gyula.
Bp., (1941.) Novák Rudolf és Társa.
400 p. 17 színes, rajzos t. a táblákon
és a szövegközt Hajnal László grafikus
növény rajzai.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával. Jó, feszes példány.
6000,300., ZSÓLDOS János:
Diaetetika vagy az egésséget fenntartó, és a’ betegségtől tartóztató
rendszabások. Írta és kiadta Zsoldos
János orvos doktor, több túdós társaságoknak tagja, tekintetes nemes Veszprém vármegye’ első rendes orvosa, és
tábla-birája. / Győrben, 1814.
Özvegy Streibig Jó’sefné’ bet.
XII [4] 224 [2] p. Első kiadás!

Később gerincén bordázott, feliratozott
igényes félbőr kötésben. A második
magyar nyelvű egészségtan tankönyv.
A mű két részre oszlik, az első rész az
egészséges, a második a beteg emberről szól. Az egészséges emberről szóló
részben olvashatunk a tisztaság fontosságáról, az ételekről és italokról, a
levegőről, a mozgásról, az alvásról, az
indulatokról, a betegségek megelőzéséről. Foglalkozik a szerző a különböző életkorok egészségmegőrző módszereivel, sőt a különböző foglalkozásokat űző emberek egészséges életmódjának kérdéseivel is. A könyv hosszan
foglalkozik a tiszta levegő fontosságával. Nagy teret szentel könyvében a
mozgásnak, majd ír az alvás fontosságáról is. A mű következő része a
„Nyavalyáktól mentő eszközökről”,
vagyis az egyszerű gyógymódokról szól,
gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, mi a teendő fulladás, égés, kutyaharapás és gyakran előforduló fertőző
betegségek esetén. Kitér a terhesség
kérdéseire. A szerző közel negyven
évvel Semmelweis Ignác előtt ír a kéz
fertőtlenítésének fontosságáról.
A könyv utolsó része a beteg ember
életmódjára vonatkozóan ad hasznos
tanácsokat.
45000,-

***
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301., PAIKERT Géza:
Ahogyan egy magyar a magyart látja
/A Magyar-Német T. kiadványai 13./
Bp., 1942. (Ny.: Sylvester Rt.)
18 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
4000,302., PALÁGYI Lajos:
A Hesperidák kertje –
Drámai költemény.
Bp., 1911. (Toldi Lajos Kk. – Ny.:
Franklin-T.) 78 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Holder Józsefnek emlékül – szeretettel – Palágyi Lajos” dedikált példány!
3000,303., PÁLFFY Gyula:
A régi jó időkből (Elbeszélések)
Maros-Vásárhely, 1915.
Révész Béla. 211 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva.
„Méltóságos Sebess Dénes Úrnak a
régi kedves barátság emlékéül: a
szomoruszép Erdély haldoklása idején
– a Szerző” dedikált példány!
4000,304., PANEK Zoltán:
Boszorkánygyűrű – Novellák.
Bukarest, 1982. Kriterion.
289 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Ádám Erzsébetnek a régi szép boszorkányokra emlékeztető lányáért –
barátsággal Panek Zoltán – Mvhely,
1989. jan. 11.” az erdélyi magyar színésznőnek dedikált példány!
3000,-

305., PAP István:
Különös halotti predikátziók, különféle alkalmaztatási formulákkal,
halotti textusokkal ’s materiákkal és
imádságokkal
Pesten, 1836. Eggenberger J. – (Ny.:
Trattner –Károlyi.) 348 [4] p.
Korabeli egyszerű papírborítóban. A
borító verzójában: poss.: „Pap Istváné
838” autográf névbejegyzés.
6000,306., PAPP Andor:
Befelé könnyezem (Versek)
Arad, (1927.) Erdélyi Magyar Színpad.
– Ny.: Corvin, I. Lányi. 79 p. a szerző
portréjával. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
Számozott (398./500), könyvárusi forgalomba nem került, aláírt példány!
3000,307., PAPP Viktor: Muzsika
(Bp.), 1935. Gergely R.
219 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban. Zenetörténeti
írások. „Ottlyk Pálma Méltóságos
Asszonynak – szeretetteljes kézcsókkal
– Papp Viktor Bpest, 1935. dec. 16.”
dedikált példány!
3000,308., PARECZ István: Arad-megye és
Arad-város ismertetése
A magyar orvosok és természetvizsgálók Arad-városban tartott XV. nagygyűlése alkalmából.
Arad, 1871. Ny.: Réthy Lipót.
[4] 110 [2] p.
Korabeli félvászon kötésben.
„Török Gábor: Történelmi vázlat
Arad és vidékének multjából ; Varga
János: Arad-megye néprajzi viszonyai;
Arad-megye földrajzi viszonyainak
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ismertetése ; Arad-megye talaj-,
növény- és állattani, bortermelési és
földmüvelési viszonyainak vázlatos
ismertetése…”
10000,309., PATAKY Dénes:
A magyar rézmetszés története –
A XVI. századtól 1850-ig.
Bp., 1951. Közoktatásügyi.
415 p. (A 289. oldaltól képek)
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
táblával.
4500,310., PERETSENYI Nagy László:
Mezengy. Az-az Pásztori vers, melly
több Aklogyákban, mint meg annyi
Részekbéli ki fejezésekben, a’ Magyar
Nyelvnek arra igen alkalmatos léte
véget, és az abban gyönyörködők’ kedvekért írattatott - - által.
Pesten, 1801. Landerer Mihály.
[8] 119 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli félvászon kötésben. Kissé
foltos lapokkal, az első két-három lap
szélein gondosan javítva. (Szüry 3357.)
Perecsényi László első önálló kötete.
Mint számos kortársa, ő is bősz nyelvújító volt, de egyedi szóalkotásai nem
nyerték meg minden irodalmár tetszését. Kazinczy Ferenc is nehezen tudta elfogadni nyelvújítási munkáit.
Ritka könyv, könyvárverésen mindössze két alkalommal szerepelt.
12000,311., PETŐCZ András:
Az utazó búcsúja Versek és fordítások.
/Bibliotheca Hungarica/
Bp., 1996. M. Írószövetség és a
Belvárosi Kk. 59 [5] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,

műanyag védőborítóban.
„Lengyel Balázsnak nagyon sok szeretettel – 96. április 8. Petőcz László” az
írónak, Nemes Nagy Ágnes férjének
dedikált példány!
3000,312., Petrovaradin várának hadi
története rövid kivonatban
Újvidék, 1915.
Hirschenhauser és Pilliser Ny. 16 p.
Kiadói papírborítóban. Az első borítófedél belső oldalán egy katona visszaemlékezései 1914-ből, amely szerint
katonai szolgálati idejét Péterváradon
töltötte. Beszámol elesett bajtársairól
és a szerbekkel való ütközetről.
3000,313., PHILIPPI Adolf: A képírás régi
nagy mesterei színes képekben
- - szövegének fölhasználásával magyarázta: Zsámboki Gyula.
Bp., (1909.) Franklin-T.
VIII. 108 p. 121 színes t.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben.
6000,314., PLAUTUS, Titus Maccius és
Sambuccus Johannes (Zsámboky
János): M. Accii Plauti, Comici omnium lepidissimi, gravissimi atque elegantissimi, Comoediae viginti: post
Ioannis Sambuci diligentiam, cum
veteribus & novissimis codicibus collatae, atque innumeris locis repurgatae, verbis versibusque suppletae ;
variae lectiones, annotationesque…
(Bázel) Basileae, 1568.
(Herwagen.) ex Officina Hervagiana,
per Eusebium Episcopum. [16] 813 p.
Korabeli egészpergamen kötésben,
helyenként foltos lapokkal.
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Titus Maccius Plautus 20 komédiáját
a Zsámboky János által gondozott,
1566-os, antwerpeni kiadás nyomán
Caelius Secundus Curio adta ki. A
legjelentősebb római komédiaírónak
ma 21 eredeti darabját ismerjük, amelyek a római irodalom legrégebbi
egészben fennmaradt művei közé tartoznak. (RMK III. 571.)
80000,315., PONORI Thewrewk Emil:
A helyes magyarság elvei
Előszó: Gyulai Pál.
Bp., 1873. Eggenberger-féle.
VIII. 112 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve.
4000,316., PÓR Dezső:
Bélyeges évek – Verskötet.
(Bp., 1944.) Szerző. 75 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva. Az előzéklapon poss.:
„Ex-libris dr. Zoltán Imre”.
A címlap verzóján számozott (61.) és
„Dr. Zoltán Imre professzor elvtársnak hálás emlékezésül: 58. 12. 3. a
Szerző” az orvos professzornak dedikált példány! Alatta a szerző autográf
bejegyzése: „Megjelent és elkobozva:
1944. III.”
3000,317., RAB(E)NER, (Gottlieb
Wilhelm): Rabnernek szatirái, vagy-is
gúnyoló beszédei. Gellertnek egy vigjátékával egyetemben.
(Felelő bálvány.) Forditotta Sz. S. J.
(Sándor István szlavniczai és lukai).
Posonyban, 1786. Landerer Mihály.

407 p. (a 379. oldaltól másolatban
pótolt!) A három részre tagolt könyv
260. oldalán pirossal nyomtatva „A’
hajadon leányokhoz való intés”, melyben a szerző figyelmeztet, hogy a következő fejezet tartalma „gyenge füleiket
meg sérthetnék … ezért olvasatlanul
hagyván által-ugorják”.
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
gerincén címkével. Korabeli feljegyzések a hátsó tábla verzójába ragasztva.
Gottlieb Wilhelm Rabener (17141771) korának nagyhatású szatíraírója.
Swift volt a példaképe. Goethe önéletrajzában dicséri igazságérzetét, vidámságát és rendíthetetlen nyugalmát.
Pótolt, ettől eltekintve jó példány.
6000,318., RADNAI Béla:
Faj, nép, emberség – Eszmék harca a
német és a magyar felvilágosodás irodalmában. /Minerva könyvtár 139./
Bp., 1941. (Dunántúl Pécsi E.) 160 p.
Kiadói papírborítóban.
8000,319., RADNÓTI Miklós:
Orpheus nyomában –
Műfordítások kétezer év költőiből.
(Bp., 1943.) Pharos.
191 p. fametszett képekkel, amelyeket
Kaza György és Társa grafikai intézete
készített. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban. A borítólapot
és a tipográfiát Csillag Vera tervezte.
A címlapon „Becskirén” – Becski
Irén avantgárd költő, Brassai Viktor
feleségének autográf poss. névbejegyzése. „Brassai Viktornak és Irénnek
baráti szeretettel – Radnóti Miklós
1944. január” a költő, szavalóművésznek és feleségének dedikált példány!
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„Dr. Földessy Gyula Kedves Bátyámnak örök testvérséggel – Gödöllő 941.
X. 10. Remsey György” dedikált
példány!
5000,324., RÉVAI (Miklós) Ioann(es)
Nicola(us): Prolusio (I-III.)
Pestinii, 1806.
Mathiae Trattner. 20 p. ; 16 p. ; 20 p.
Hozzákötve:
RÉVAI (Miklós) Ioann(es) Nicola(us):
Propositiones ex lingua Hungarica
primo semestri explanata,...
Pestinii, (1804.)
Mathiae Trattner. [4] 36 p.
(RÉVAI Miklós): Alázatos segedelem
kérés az igaz eredeti magyarságot
híven megfejtő tudós készűleteknek
mennél előbb való kinyomtatásokra,
újolag való tudósítással.
(Pestini, én. MathiaeTrattner.)
16 p. Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
(3 mű, egybekötve)
10000,325., RÉVAI, (Miklós) Nicolaus:
Antiquitates literaturae Hungaricae.
Volumen I.
(Unicus! Több nem jelent meg.)
Pestini, 1803. Trattner.
360 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben.
Révai egy induló sorozat első tagjának
szánt művében elsőként közli - tudományos magyarázatokkal kiegészítve - a
Halotti Beszéd szövegét.
10000,-

Brassai Viktor (1913 – 1944 júl. 2425.) Radnóti Miklós barátja és munkaszolgálatos társa. Együtt és külön című
veseskötetét Radnóti méltatta a Nyugat
hasábjain. 1939-ben, majd 1942-44ben munkaszolgálatot teljesített. A felszabadulás napjaiban vesztette életét
egy orosz golyó által.
240000,320., RAHNER, Karl – Herbert
Vorgrimler: Teológiai kisszótár
Bp., 1980. Szent István-T. 809 [3] p.
Kiadói műbőr kötésben.
A Karl Rahner (1904-1984) német
jezsuita szerzetes, filozófus által aláírt
példány!
15000,321., RÁKOS Sándor:
Elforgó ég – Napló, tanulmányok.
Bp., (1974.) Magvető.
337 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Bodnár Györgynek baráti szeretettel
– Rákos Sándor” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,322., RAKOVSZKY Zsuzsa:
Tovább egy házzal - - versei.
Bp., (1987.) Magvető.
62 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Parancs Jánosnak szeretettel –
Rakovszky Zsuzsa 1987. VI. 2.” a költőnek dedikált példány!
3000,323., (REMSEY György), Névtelen:
A fénytorony – Versek.
Gödöllő 1940. Kalántai Ny.
257 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
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326., RÉVÉSZ Bálint:
Egyházszertartási beszédek
Készítette: - - a helv. hitvallásúak
debreczeni főtanodájában gyakorlati
hit- és ker. erkölcstan k. r. tanára.
Debreczen, (1853.) Telegdi Lajosnál –
(Ny.: Müller Emil, Pest.) [8] 290 [2] p.
Hozzákötve: Korábbi tulajdonos,
Szeremlei Sámuel (1837-1924) hódmezővásárhelyi református lelkész autográf tintával írt saját esketési beszédei, amelyeket 1865-1909 között írt a
kötetbe. 30 lev. 48 beírt oldal.
Korabeli gerincén aranyozott egészbőr
kötésben, körben aranyozott lapszélekkel. A címlapon „Szeremlei Samu mk
Debreczen 1864 máj. 12.” autográf
tulajdonosi bejegyzés.
A kötetet Szeremlei beszédeinek autográf kézirata teszi igazán becsessé.
20000,327., RIMBERTUS (Monacis Laurentius de): - - Anskariusa - Vita Anskarii
auctore Rimberto et vita Rimberti.
Monaci krónikája Kis Károly megöletéséről. Fordította: Oláh Mihály.
Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel
ellátta: Dr. Domanovszky Sándor.
/Középkori krónikások X./
Bp., 1910. Athenaeum. 163 p.
Hozzákötve:
János minorita Nagy Lajosról szóló
krónikatöredéke. Liber de rebus gestis
Ludovici regis Hungariae.
/Középkori krónikások XI./
Budapest, 1910. Athenaeum. 95 p.
Korabeli gerincén aranyozott, bordázott egészbőr kötésben. II. Károly magyar király krónikája.
15000,-

328., RÓKA (János), Joanne:
Passavio vindicatus et animadversionibus illustratus piissimae protoreginae Hungariae Giselae tumulus.
Posonii & Cassoviae, 1776. Joann. S
Michaelis Landerer. 1 metszett t. 38 p.
Korabeli papírborítóban.
Gizella (984-1065) I. István magyar
király felesége, Magyarország első királynéja sírjánál tett megfigyelések Passauban. Nevéhez fűződik a magyar koronázási palást elkészítése is. 1911-ben
avatták boldoggá. István halála után a
passaui Niedernburg-apácakolostorba
lépett be. Ennek egyik szép emléke
Gizella királyné apátnőként használt
keresztje, az úgynevezett Gizella-kereszt
(metszet), amit Münchenben őriznek.
(axioart Ø)
10000,329., (RÓNA Béla - Zádory Sámuel):
Árnyképes ABC.
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa Korvin testvérek ny.) [18] levél (két
oldalas, japán mintára befűzött).
Fűzve, zsinórral átfűzött kiadói kalapált
kartonborítóban, az első borítófedélre
ragasztott illusztrációval.
Kolofon: "Az Árnyképes ABC-t
Palugyay Antal kívánságára 1922.
December 1-én, a Rózsavölgyi és Társa
cég adta ki Budapesten. Az árnyképeket készítette: Zádory Sámuel szobrász. A verseket Róna Béla írta.
Nyomták a Korvin testvérek nyomdájában." Ritkán előforduló, nagyon dekoratív gyermekkönyv.
6000,-
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SAKK IRODALOM

333., (PONZIANI, Domenico
Lorenzo): Il giuoco incomparabile
degli scacchi sviluppato con nuovo
metodo per condurre chiunque colla
maggior facilità dai primi elementi
sino alle finezze più magistrali. Opera
D’Autore Modenese divisa int re
parti terza edizione.
Venezia, 1812. Nella Stamperia Negri.
VIII. 380 p. Negyedik kiadás.
Korabeli papírborítóban.
Modenese Ponziani, a tizennyolcadik
századi sakk játék egyik legnagyobb
mestere. Nagyon fontos sakkművének
negyedik kiadása (bár a címlapon a
harmadikként van feltüntetve), ritka,
mint az összes belőle készült kiadás.
A mű először 1769-ben jelent meg
Modenában, és a témával foglalkozó
olasz irodalom egyik klasszikusa,
Ercole Del Rio sakkjátszmával kapcsolatos megfigyelései című művének integrálásaként és továbbfejlesztéseként
készült.
Ponziani (Modena, 1719 – 1796)
olasz jogprofesszor, pap, sakkozó,
zeneszerző és teoretikus. Manapság
leginkább sakkírásáról ismert.
Ponziani barátságot kötött modenai
sakkozókkal és írókkal, Ercole del
Rióval és Giambattista Lollival,
együttesen a triót „Modenai Mesterek”
néven ismerik. Ponziani munkája a
modenai mesterek által készített
legjobb gyakorlati útmutató.
30000,-

330., BILGUER, P(aul) R(udolf):
Handbuch des schachspiels
Előszó: v. d. Lasa.
Leipzig, 1880. Veit & Comp.
XVI. 704 p. Hatodik kiadás.
Korabeli félvászon kötésben.
A fiatalon 24 évesen elhunyt sakkmester a porosz hadsereg hadnagya
volt. Nagy hatással volt a sakk világára.
12000,331., HARRWITZ, D.(aniel):
Lehrbuch des schachspiels enthaltend
die analyse der eröffnungen und
endungen nebst beispielen in wirklich
gespielten partieen von Anderssen,
Boden, Horwitz, Kieseritzky, Löwenthal, Medley, Mongredien, Morphy,
Perigal, Szén, dem Verf. u.a. von - -.
Berlin, 1862. Ferd. Dümmler's.
VIII. 335 p. sakk ábrákkal.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Ritka sakktankönyv.
8000,332., (LASA, Baron von der, Thassilo
von Heydebrand): Berliner schacherinnerungen nebst den spielen des
Greco und Lucena vom herausgeber
des von Bilguerschen handbuches.
Leipzig, 1859. Veit &Comp. [4] 223
[3] p. IX. (kihajtható táblázatok)
szövegközti metszett sakk ábrákkal.
Korabeli félvászon kötésben. A címlapon bélyegzés és poss.: „Horváth
János” sakk mesterjelölt beragasztott
címkéje. Jegyzetek 1837-1843 közötti
berlini sakkjátszmákról.
8000,-
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334., Schachzeitung gegründet von
der Berliner schachgesellschaft. Sechsundzwanzigster jahrgang herausgegeben von J.(ohannes) Minckwitz.
(26. évf. 1871.)
Leipzig, 1871. Veit & Comp.
XII. 372 p. sakk ábrákkal.
Korabeli félvászon kötésben.
A német sakkújság szerkesztője J.
Minckwitz a német sakkmester Adolf
Anderssen egyik legnagyobb ellenfele
volt.
8000,335., Sonntags-Blatter für SchachFreunde 1861. (1-35. szám januárszeptember. Teljes, több szám nem
jelent meg!)
Herausgegeben: M(ax) Lange.
Leipzig, 1861. Veit & Comp.
VIII. [308] p. (A 20. számban Philidor
és portréja) szövegközti sakk ábrákkal.
Korabeli egészvászon kötésben.
12000,336., TARTAKOWER, Dr. S.(avielly)
G.: Das grosse internationale
schachmeisterturnier in Bad Kissingen vom 11-25 august 1928
Bad Kissingen, 1928. Otto Levin.
1 t. 179 p. 2 kétoldalas t. (képek) sakk
ábrákkal.
Kiadói félvászon kötésben.
A nagy nemzetközi sakkmesterverseny
Bad Kissingenben.
4000,337., LANGE, Dr. Max:
Der Meister im Schachspiel.
Theoretisch - praktische Anweisung,
von den Anfangsgründen bis zur
Meisterschaft im Schachspiel zu
gelangen. Mit zahlreichen Erläuterungen aus der Geschichte wie Theorie

des Schachspiels und vielen Musterpartien der hervorragenden Schachmeister Anderssen, Laboudonnais, ....
Weimar, 1881. Bernhard Friedrich
Voigt. VIII. 235 p. sakkábrákkal.
Hetedik javított kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
Dr. Max Lange (1832-1899.) német
sakkozó, író, az 1860-as években az
egyik legerősebb német sakkmester
volt. A nevéhez fűződő támadás megtalálható minden tematikus elméleti
sakk könyvben.
10000,-

***
338., SÁRKÖZI Mátyás:
Torkig Bizánccal
(Bp., 1993.) Pesti Szalon.
247 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bodnár Györgynek, barátsággal
újból az „éhes város”-ban 1993
könyvnapján – Sárközi Mátyás” az
irodalomtörténésznek Molnár Ferenc
unokája által dedikált példány!
3000,339., Scala Jacob, per quam ascenditur ad coelum, sive liber precum
piarum ex variis authoribus collectus
pro omnibus ad augendam pietatem
majori charectere impressus.
Posonii & Pestini, 1814.
Landerer. 322 [4] p. 5 metszett t.
Korabeli egészbőr kötésben.
Különböző szerzőktől összegyűjtött
ritka imakönyv.
15000,-
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344., SERESS Imre:
Vasutas tótok – Verses humoreszkek.
Bp., (1887.) Szerző – Légrády T. 47 p.
Blaske Manó rajzaival. Első kiadás!
Kiadói javított, rajzos papírborítóban,
amely Blaske munkája.
A szerző a tatai gróf Eszterházy-féle
színház igazgató-karmestere és hegedűművésze volt. 1904-től a Kassai Hírlap
felelős szerkesztője.
4000,345., SEXTETTER, Aegidius:
Gründliche Darstellung christlicher
Glaubenswahrheiten zur heilsamen
Warnung von der überhandnehmenden heutigen Freydenkerey und
französischen Ausschweifungen.
Prag, 1794. bey Johann Buchler
Buchhändler. 1 metszett t. [14] 271 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
8000,346., SIKABONYI Antal dr.:
Könyvtári kérdésekről
Különlenyomat a „Magyar Figyelő”-ből.
Bp., (1913.) Hungária kny. 19 p.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos dr. Alexander Bernát
egyetemi tanár úrnak legmélyebb
tisztelettel – Budapest 1913. XI. 24.
– Sikabonyi Antal” dedikált példány!
8000,347., SIKABONYI Antal:
Jókai és Komárom / Különlenyomat
Az Est Hármaskönyvéből.
Bp., 1925. (Ny.: Athenaeum.)
32 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Horváth Dániel igazgató úrnak
őszinte, mély tisztelettel – Sikabonyi
Antal” dedikált példány!
4000,-

340., SCHILLING Gábor dr.:
De Martonne legújabb könyve és a
magyarság (Különlenyomat a Földrajzi
Közleményekből.)
Bp., (1933.) Nyn. 33 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
Magyar-francia bilingvis.
„Gusztinak szeretettel – Gábor”
dedikált példány!
8000,341., SCHMEIDLER W. F. Károly,
Dr.: A görög királyságtörténete visszapillantással a korábbi-történetre
/Történeti- nép- és földrajzi kvt. XIX./
Nagy-Becskereken, 1890.
Pleitz Fer. Pál. [8] 340 p.
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben.
12000,342., SEBŐK Jó(z)sef - Moth Endre:
A’ mívelt-érzékeny társalkodás tisztelkedés üdvözlések a’ magasabb csínosságú Társaságba feljelenő Ifjúság’
számára. Kiadták - - ügyvéd, Gróf
Forgách Úrfiak’ és - - hites jegyző, Báró
Forray Úrfi’-Nevelői.
Pesten, 1832. Füskúti Landerer.
140 [2] p.
Kiadói gondosan javított, kissé foltos
papírborítóban.
15000,343., SENECA, Lucius Annaeus:
Lucius Annaeus Seneca vigasztalása
Márciához
Fordította Lévay József.
Bp., 1874. Ráth Mór. - (Fischer J. C.
és Társa ny., Bécs). [4] 48 p.
Kiadói rajzos, keménytáblás papírkötésben.
4000,58

348. (SINAI Miklós), Victorinus de
Chorebo: Sylloge actorum publicorum, quae celebris suo merito pacificationis Wiennensis, anno 1606.
Initae historiam, articulorum ejus sensum, et denique universam ejus constitunionem luculentet illustrant. Adjunguntur illis principis Stephani Botskay
… - Arról valo Articulusok, mitsoda
conditiokkal kivanta Botskai István
Fejedelem a’ mellette lévö Magyar
Nemzettel edgyútt 1605dik Esztendö
elein Felséges Rudolph Császár és
Királljal az Egyeséget, vagy meg békéllést, és azokra Felséges Rudolph
Császár és Király nevébe Mátyás
Herczeg által mitsoda Feleletek tétettek, mellyek le küldödtek Kárponara a’
Nemzet Gyülésébe Novembernek
21dik Napjára 1605dik Esztendöbe
Grof Forgáts Sigmond követ által.
Pestini, 1790. Ioannis Michaelis
Landerer. [42] 80 [2] p.
Későbbi félvászon kötésben.
A bécsi békéről szóló, magyar és latin
szövegeket is tartalmazó mű szerzője
református lelkész, a debreceni kollégium tanára volt. Talán a politikai
áthallások miatt nem fedte fel kilétét,
szellemes álnevet használva (a Sinaihegy másik neve Hóreb volt). A
debreceni professzor rendkívül ritka,
politikai élű történeti műve. Latin és
magyar nyelven, toldalékában Bocskay
végrendelkezése.
18000,349., SIPKA Sándor: Középiskolai
oktatásunk nemzeti célkitűzései
/Közlemények a Debreczeni M. Kir.
Tisza I.-Tud.egyetem… intézetéből/
Debrecen, 1941. Ref. Kollégium

Tanárképző Int. 62 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
„Vörös Mihálynak, kenyeres pajtásomnak és kedves barátomnak szeretettel – 1942 jan. havában – Sándor”
dedikált példány!
2500,350., SOMBORI Josef:
Tizenkét egyházi beszédek, mellyeket
Annyi Ünnepekre készített, és elmondott - - maros vásárhellyi káplány.
1808. Csik Somlyón, 1810.
(Ferences Ny.) [8] 231 p.
Korabeli félbőr kötésben.
Az 1676-től egészen a XX. század elejéig működő, főleg vallásos tartalmú
műveket kiadó ferences nyomda
egyetlen prédikációs könyve.
(Pap Leonard: A Kajoni János alapította könyvsajtó működése Csíksomlyón
(1675-1900). In: Benedek Fidel:
Csíksomlyó. Kolozsvár 2000. 568. p.)
Ritka könyv.
12000,351., (SUPPINI Antal):
Tabellákban előadott scala. Avvagy
értékei azon sommáknak, mellyeket a
bankóczédulák béváltatván, ő felsége,
az 1812 esztendőben augustusnak 1.
napján és 8312 szám alatt költt rendelésének ereje szerént, kegyelmesen
meghatározni méltóztatott, ennekutána Magyar országban és annak részeiben, kinekkinek váltóczédulákban
fizetnie kell. Ötödik magyar kiadás,
melly nyoltz ujonnan kidolgozott
Intereses Tabellákkal, és a fenn
említett kegyelmes Királyi Rescriptummal megbövitetett.
Budánn, 1813.
Kir. Magyar Universitás bet.
59

56 p. (a 43. oldaltól önálló címlappal:
„Kegyelmes királyi rendelés, melly
által meghatároztatik, mikép kellyen
minden fizetéseket, mellyek a’ privatusok között előkerülő kötésekbül, alkukból és akár mi más viszontag való kötelességekbül szármoznak, a’ Bankóczédulák béváltatván, jövendőben Váltóczédulákban megtenni.”)
Fűzve, korabeli borítóban.
10000,352., SURÁNYI-Unger Tivadar:
A magyar gazdaságpolitika heteronóm
céljainak újabb fejlődése
(Különlenyomat)
Bp., 1935. Athenaeum. 28 p.
Kiadói papírborítóban. A papírborító
vezójában poss.: „Dr. Habermann
Gusztáv könyve” ex-libris.
„Thirring Gusztáv Őméltóságának
mély tisztelettel – Surányi-Unger
Tivadar” a neves földrajztudós, statisztikusnak dedikált példány!
24000,-

SZABADKŐMŰVESSÉG
353., Az 5892. évi április hó 24-én
Budapest keletén alakult Reform házszabályai
Bp., 1901. Markovits és Garai. 23 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,354., BALLAGI Géza: A politikai
irodalom Magyarországon 1825-ig
Bp., 1888. Franklin-T.
VIII. 847 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.
A címlapon „Velősy Lipót” a gróf
Zichy család házitanítójának poss.
bélyegzése.
8000,355., BENEDEK Marcell:
Nagymesteri székfoglaló – A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1949.
évi március hó 13-iki nagygyűlésén
elmondta - -.
Bp., 1949. (Otthon Ny.) 19 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,356., Földalatti összeesküvők –
A Morning Post cikkei a forradalmak
okairól. A szerkesztő (Nesta H.
Webster) előszavával.
Bp., 1921. Egyesült Keresztény
Nemzeti Liga. 239 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
24000,357., Szabadkőművesi vándorgyűlések
/A „László Király” Páholy könyvtára
XVII./ Nagyvárad. 1902.
Laszky Ármin Kny. 15 p.
Fűzve.
4000,-

60

362., SZÉCHENYI István, Gr.:
Önismeret (Döblingi kézirataiból.)
Bp., 1875. Athenaeum.
[4] 252 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja gondosan
a könyvtestbe kötve.
12000,363., SZÉCHENYI István, Gróf:
- - beszédei / A Magyar T. Akadémia
megbízásából összegyűjtötte s jegyzetekkel kísérte: Zichy Antal.
/- - munkái II./
Bp., 1887. Athenaeum. IX. 630 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
A címlap verzóján poss.: „Dr. Ballagi
Géza” bélyegzéssel.
8000,364., SZÉCHENYI István, Gróf:
A’ Magyar Academia körül
Pesten, 1842. Ny.: Trattner – Károlyi
bet. [4] + 56 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Poss.: „Bod László” bélyegzéssel és aláírással. 1842. XI. 27-én, az
Akadémián tartott megnyitó beszéd,
amelyben a szerző az erőszakos magyarosítás ellen szólalt fel. Jó példány.
40000,365., SZÉCSEY (János), Joannes:
Catholicismus politico-theologice
consideratus.
Cassoviae, 1836.
Caroli Werfer. 94 [2] p.
Kiadói papírborítóban. A kassai theológia tanár ritka munkája. (axioart Ø)
4000,366., SZÉCSI Margit:
Szent Búborék (Versek)
Bp., (1974.) Magvető.
98 [2] p. Első kiadás!

358., TÜDŐS Kálmán, Dr.:
Az általános választó jog és a szabadkőművesség /A debreczeni „Haladás”
szabadkőműves páholy kiadványa/
Debreczen, 1910.
Sz. Kir. Város Kny. 12 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,359., (VAY Sándor, Gróf),
D’Artagnan:
Régi magyar társasélet I-II.
Előszóval ellátta: Porzó (Ágai Adolf).
Bp., 1900. Athenaeum.
XIV. 479 p. ; [4] 518 p.
Kiadói gerincén javított, kissé kopottas, festett, aranyozott egészvászon
kötésben. (2 db.)
15000,-

***

360., 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.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. Jó példány.
24000,361., SZALAY Mihály:
Faust és Az ember tragédiája –
Tudori értekezés.
Bp., 1895. Országgyűlési Ért. 21 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
3000,61

tos példány. A címlapon „Dr. Bodó
Józsefnek a vissza térés emlékére igaz
székely szeretettel: özv. Szini Lajosné
és gyermekei Ágnes, András és Anikó.
Marosvásárhely, 1940. X. 22.” az író
özvegye által dedikált példány!
Szini Lajos (1891-1933) újságíró fenti
kötetében egy fürdőhelyen és Budapesten szerzett tapasztalatairól számol
be székely nyelvjárásban, finom paródiaként.
4000,370., SZKLENÁR, (György) Georgio:
Origo et genealogia illustris Battyaniorum gentis.
Posonii, 1778. Landerer. [16] 76 [4] p.
Hozzákötve:
Fáicser, (Ferenc) Franciscus:
Gratulatio in cardinalitiam dignitatem ... Iosephi e comitibus de
Batthyan ...
Posonii, 1778. Landerer. [4] 27 p.
Mariosa (Jacobus), Iacobi:
Ad Excellentissimum Adamum L. B.
Patachich de Zaiezda archi-episcopum Colocensem ...
Budae, 1780. Regiae Universitatis.
6 [2] p. fejlécben fametszett képpel.
Kreskay, (Imre) Emericus: Carmen
quod ad diem VII. Kal. Iul. MDCCLXXX. Inaugurationi Regiae
Budensis Universitatis solemnem…
Pestini, (1780.) F. Antonii Royer. [6] p.
Ádány (András), Andrea: Ode ad primum lapidem Gymnasii Strigoniensis
cum in fundamenta demitteretur
data ab… (Budae), 1779. Regiae
Universitatis. [8] p.
Temlényi (Remig), Remigius:
Illustrissimo domino comiti Iosepho
Károlyi cum diem divi Iosephi

Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Gyurinak, Editkének
szeretettel – 1974. június 14. Margit”
Bodnár György irodalomtörténésznek
és feleségének dedikált példány!
3000,367., SZEPES Mária: Gondwána
boszorkánya (Ezoterikus regény)
(Bp., 1993.) Móra.
218 [6] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
Készült a Galaktika Baráti Kör Könyvklub tagjainak. Könyvárusi (bolti) forgalomba nem került.
„Jókai Anna – örök zarándoktársamnak a végtelenből – végtelenbe vezető
úton. Szeretettel, szövetséggel hálás
olvasója is – Szepes Mária 1993. XII.
14.” az írónőnek dedikált példány!
4000,368., SZIKSZAI György:
Egynéhány prédikátziók, mellyeket
magánosságának idején egyszer-másszor Debretzenben el-mondott - -. Már
most ugyan ott, az Ispotálybéli Templomban Prédikátor.
Posonyban, 1787.
Landerer Mihály bet. [8] 224 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A kötet szerzője Szikszai György (17381803.) református pap, makói lelkész,
debreceni esperes-lelkész, teológiai író,
nyelvész.
12000,369., (SZINI Lajos) Laji Bá’:
Nyüszkölés a feredőn s a nagy víz
martyán
Gyergyószentmiklós, 1937.
Márk István. 158 [2] p. Szopos Sándor
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, kissé fol62

Tutelaris s VI celebraret anno MDCCLXXX. - -.
Hn., 1780. Nyn. [4] p.
Hannulik János Krizosztom Dániel:
Lessus manibus Caietani Tuschleitner
a G. P. poeta Pestiensi dicatus.
Hn., (1781 körül) Nyn. [8] p.
Ad idusiunias MDCCLXXXI. spectabili, ac magnifico domino Antonio
Vörös de Parád Vice-Locumtenenti
regio, ins. ord...
(Pestini), 1781. Nyn. [4] p.
Mariosa, Jacobus: Reverendissimo
Domino Antonio Ganoczy canonico
M. Varadinensi Archidiacono abbati
infulato etc…
Hn. (1781 körül) Nn. [1] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A kötéstábla verzójában „A váczi
kegyes-tanítórendi ház könyvtára”
címke. (10 mű)
12000,371., SZOKOLY Viktor:
A zsarnokok titkai - Krisztus születésétől a legujabb korig. (I-IV.)
Pest, 1871. Pfeifer Ferdinánd. 172 p. ;
190 [2] p. ; 249 p. ; 261 [3] p.
Későbbi félvászon kötésben.
(egybekötve) Jó példány.
15000,372., SZOMORY Dezső:
Szabóky Zsigmond Rafael –
Színmű 3 felvonásban.
Bp., (1924.) Athenaeum.
123 [2] p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a kiadó papírborítók a könyvtestbe
kötve.
Számozott (48./100), aláírt példány!
4000,-

373., SZOPHOKLESZ:
Ödipusz, a kiráy - - színműve. –
Hozzákötve: Eüripidesz: Iphigeneia
Auliszban - - színműve.
/Hellen classicusok I./ Az eredeti
hellenből fordította: Guzmics Izidor.
Budán, 1840. M. Kir. Egyetem.
104 p. ; 105-204 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
(kiadói colligátum)
8000,374., SZŐCS Géza:
A vendégszerető avagy Szindbád
Marienbadban (Versek)
Kolozsvár, 1992. Gloria.
275 [5] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Kinga, Bea, Zsolt! Fogadjátok szeretettel e könyvet barátaitok barátjától,
Szőcs Gézától” dedikált példány!
3000,375., SZÖRÉNYI (László) Ladisla(us):
Vindiciae Sirmienses seu descriptio
Sirmii cum suo episcopatu,...
Budae, 1746. Typ. Veronicae
Nottensteinin. [12] 249 [17] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
könyvtári duplum. Szörényi László
József (1670 - 1752.) szerémi püspök.
8000,376., SZVORÉNYI (Mihály),
Michaelis Josephi: Dissertitio criticohistorica de duplici incolatu coenebitico Beatae Margaritae Belae IV.
regis Hung. filiae.
Weszprimii, 1808.
Clarae Szammer. [14] 38 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
Árpád-házi Szent Margit életéről írt
értekezés.
4000,63

377., TANDORI Dezső:
Az erősebb lét közelében –
Olvasónapló.
(Bp.), 1981. Gondolat.
382 [6] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Andrásnak sok szeretettel – Tandori
Dezső – 1981.” dedikált példány!
4000,378., (TAVASSY Lajos, Dr.):
Emlékszavak néhai idősb Schedius
Lajos Ján. halotti tiszteletére a pesti
prot. evang. tanoda által tartatott
gyászünnepély alkalmával
Pest, 1848. Ny.: Landerer és
Heckenastnál. 30 p.
Későbbi egyszerű papírborítóban.
Magyar-német bilingvis. A német-magyar filológus professzor búcsúztatója.
4000,379., Technikai fejlődésünk története
1867 – 1927. Kiadja a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. József Főherceg
bevezetőjével. Előszó: Buday Béla.
Bp., 1929. Stádium. 999 p. 60 t. a
táblákon és a szövegközt képekkel.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
6000,380., TÉREY (Károly):
Elmélet és szemlélődés
Propylaeumok bírálatáúl.
Pesten, 1843. Geibel Károly. 59 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben, a címlapon alul az
impresszum levágva gondosan korabeli papírral pótolt, korabeli kézírással
a címlapra feljegyezve. Szontagh
Gusztáv filozófiája ellen írt munka.
4000,-

381., TERSÁNSZKY J. Jenő:
A margarétás dal (Két regény)
Bp., 1959. Magvető. 365 [3] p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A kötet a „Kék gondviselés (Nyugat, 1909.) című regényt is
tartalmazza. Bodnár György utószavával. „Bodnár Györgynek szeretettel:
Tersánszky J. Jenő 959 Karácsony” az
irodalomtörténésznek dedikált példány!
6000,382., TÓTH Árpád:
Lomha gályán – Versek.
(Bp.), 1917. Nyugat.
96 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A költő második verseskötete.
6000,383., TÓTH Ferentz:
A’ helvétziai vallástételt követő túl a’
tiszai superintendentziában élt református püspökök élete, e’ jelen való
időkig lehozva. Győrben, 1812.
Özv. Streibig Jósefné bet. 262 [6] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A tiszántúli református egyházkerület
püspökeinek életrajza. Hevesi Mihály,
Tordai Demeter, Mélius Juhász Péter,
Sinai Miklós, Diószegi Kiss István,
Hunyadi Ferentz és mások életrajzával.
10000,384., TÓTH Sándor:
Hellas ege alatt – Művelődéstörténeti
elbeszélések és rajzok Perikles korából
az ifjuság számára.
Bp., 1897. Singer és Wolfner.
311 [9] p. számos szövegközti rajzos,
metszett képpel.
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott
egészvászon kötésben.
6000,64

Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Magdinak és Illés Lalinak a régi és
jövőbeli tüzes viták, szeretetteljes
egyetértések igaz barátságával adom e
verseket, melyeknek szülési kínját ő is
végig nézte. – 65. VI. 13. Váci
Mihály” az irodalomtörténész kollégának és barátnak dedikált példány!
5000,390., (VALDES, Ferdnando de):
Censura Generalis Contra Errores,
Quibus recentes haeretici Sacram
Scripturam Asperserunt, edita a
supremo Senatu Inquisitionis aduersus hereticam prauitatem, & apostasiam in Hispania, & aliis regnis, &
dominiis Cesareae Maiestati subiectis.
Venetiis, 1562. Ex officina Iordani
Zileti. [60] p. (30 számozott levél) a
címlapon metszett nyomdászjelvénnyel
és iniciális könyvdíszekkel.
Első kiadás!
Korabeli papírborítóban. A borító elején és a 30. levélen a neves könyvgyűjtő, Jankovich Miklós tulajdonbélyegzőjével. Jankovich páratlanul értékes
ritkaságokat tartalmazó gyűjteményét
1832-ben vásárolta meg a M. Nemzeti
Múzeum. Jankovich könyvtárából.
Fernando de Valdés y Salas (14831568) spanyol egyházi ember és jogtudós, a Salamancai Egyetem kánonjog
professzora, majd kancellárja. Tagja
volt a Spanyol Inkvizíció Legfelsőbb
Tanácsának. A spanyol inkvizíciós
bizottság által a Szentírásba került eretnek hibák ellen készített kiadvány.
A bevezetést követően felsorolja a
század elejétől 1562-ig eretneknek tartott bibliakiadásokat, valamint szent-

385., (TÖRÖK János):
Magyar életkérdések, összhangzásban
a közbirodalmi érdekekkel. Írta gróf
Széchenyi István egyik tanitványa s
tisztelője.
Pesten, 1852. Ny.: Lukács László.
[4] 164 [2] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
24000,386., TREMKÓ György:
Temető-kultúra
Bp., 1928. „Élet”. 75 p. szövegközti
képekkel és rajzokkal.
Kiadói, felragasztott képpel illusztrált
papírborítóban. A kötet tartalmazza a
temetőkkel kapcsolatos szabályrendeleteket.
3000,387., TÜSKÉS Tibor:
Időrosta – Egy szerkesztő emlékei.
Történetek és dokumentumok.
(Pécs, 1994. Pannónia Könyvek. –
Baranya Megyei Könyvtár.)
185 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Jókai Annának ajánlom baráti
szeretettel, kézszorítással – Tüskés
Tibor” az írónőnek dedikált példány!
3000,388., 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.
3000,389., VÁCI Mihály:
Kelet felől (Versek)
Bp., 1965. Magvető.
1 t. 406 [2] p. Hincz Gyula egészoldalas rajzaival. Első kiadás!
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írási helyeket idézve cáfolja azok helytelen értelmezését.
Rendkívül ritka nyomtatvány könyvárverésen egyszer szerepelt ugyanez a
példány.
120000,391., VALERIUS Flaccus, Cajus:
Argonauticon. Cajus Valerius Flaccus
hőskölteménye nyolc énekben.
Fordította, értelmezővel, névmutatóval
s térképpel ellátva kiadta:
Fábián Gábor.
Pest, 1873. Aigner Alajos. (Ny.: Réthy
Lipót, Arad). 1 t. (Borosjenői Atzél
János, Arad várm. csász. kir. biztosa
kőnyomatos portréja) XIX. 246 [1] p.
1 metszett térkép (Fekete-tenger).
Korabeli préselt, vaknyomással díszített egészvászon kötésben, körben
aranyozott lapszéllel. A hátsó tábla
verzójában a könyvkötő beragasztott
címkéje „Hoske Károly könyvkötő és
díszművész, Aradon”.
„Méltóságos Borosjenői Aczél Péter
Úrnak, Aradmegye Főispánjának
kegyeletes emlékül az ajánló – Fábián
Gábor” a neves író, költő műfordító
által Arad város egykori polgármesterének dedikált példány!
10000,392., VÁRNAI Zseni:
A fájdalom könyve - - énekei. Az
anyaságról, a fájdalomról, hitvesi
szerelemről, az élettel való viaskodásról és végül a halálról.
Bp., 1921. Világosság kny. 122 [4] p.
rajzos könyvdíszekkel, amelyek Dukai
Károly munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén gondosan javított,
egészpergamin-kötésben. Kiadói az előzéklap mintájával megegyező, illusztrált

karton védőtokban.
Számozott (190./400), „Dr. Barta
Miksa ügyvéd úrnak igaz tisztelettel –
1933 II. 6. Várnai Zseni” dedikált
példány!
6000,393., VÁTSZJÁJANA: Káma-szútra Régi hindu ars amatoria.
(Fordította: Baktay Ervin. Sajtó alá
rend. Kiss Mihály.)
(Bp. 1947), „Barka”. 331 [3] p.
Kiadói párnázott, aranyozott, egészvászon kötésben.
Kizárólag megrendelők számára
készült, számozott (602./1000), Dr.
Peslessy József nevére szóló példány!
15000,394., VEÖRÖS Jolán Mihaela:
A gyertya ég – Versek.
(Kassa, 1935. Szent Erzsébet Ny.)
124 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, szélein kissé töredező
papírborítóban.
„Katónak a győri napok emlékére –
1935. július 3-6. – Veörös J. Mihaela
S. M.” dedikált példány!
3000,395., (VINCENT, de Lérins):
Sancti Vincentii Lirinensis Commonitorium adversus haereses Stephanus
Baluzius tutelensis ad fidem veterum
codicum Mss. emendauit, notisque
illustrauit.
Posonii, 1764. Joannem Michael
Landerer. [11] 12-102 [8] p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel.
Lérins-i Vincent (meghalt 445 körül)
gall szerzetes és ókeresztény írások
szerzője. Vincent azért írta meg a
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Commontóriumát, hogy egy általános
szabállyal rendelkezzen a katolikus
igazság és az eretnekség megkülönböztetésére. Legfőbb munkája.
10000,396., VIRÁG István, kecskeméti:
A természet gyönyörű javait ártatlanul élni, de velek viszsza nem élni
még a bájolatra fejledező polgárosodásnak is nemzeti édes öröm.
Esztergom, 1827. Beimel József.
48 p. Első kiadás!
Későbbi korhű félbőr kötésben, részben fel-, és körülvágatlan példány.
8000,397., VOJDISEK, (József) Joseph:
Der ungarische Hausadvocat. Ein theoretisch-prachtisches Handbuch…
Pest, 1831. Hartleben. – (Ny.:
Landerer.) [6] 207 p. Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
gerincén címkével.
Kézikönyv a polgári életben előforduló különféle jogi és üzleti esszék
írásához. A szerző Vajdafy (Vojdisek)
József (1797-1888.) ügyvéd, törvényszéki tanácsos. Többek között észrevételeket írt Gróf Széchenyi István Hitel
című munkájához, németre fordította
Lovakról című munkáját. Ritka kötet
könyvárverésen mindössze egyszer
szerepelt (Pastinszky 34/118.).
10000,398., WEGER Imre:
Regiomontanus és a népnaptárak
/Német néprajztanulmányok 1./
Bp., 1937. (Dunántúl Pécsi Egyetemi
Kk. és Ny.) 65 p. 1 t.
Kiadói papírborítóban. „Á toi, mon
vieux! Paris, le 12-XI-1937.- Imre”
dedikált példány!
3000,-

399., WERESS György:
Halotti könyörgés, mellyet M. Gy.
Monostori tekintetes Kabós Jó’sef és
tek. Pelei Johanna aszszony’ elfelejthetetlen fijok Kabós Lajos’ koporsója
felett 1835-ik esztendő november
hónapja’ 6-ikán elmondott Somályonn - - kémeri ev. ref. pap.
Kolozsvártt, (1835.)
Ev. Ref. Koll. kny. Barra Gábor. 14 p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben a táblán címkével.
3000,400., WIESNER Jakab:
Irodalom és közönség
(Egy könyvkereskedő megfigyelései.)
Bp., 1904. (Szerző.- Nyn.)
30 [2] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(Különlenyomat a Corvinából.)
„Szalay József úrnak az igazi könyvgyűjtőnek tisztelettel és nagyrabecsüléssel – Wiesner Jakab” a mecénás
könyvgyűjtőnek, Szeged egykori rendőrfőkapitányának dedikált példány!
4000,401., ZELK Zoltán:
Mindennapi halálom (Versek)
Bp., (1979.) Szépirodalmi.
1 t. 126 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Kass
János munkája.
„Béládi Miklósnak igaz szeretettel –
Zelk Zoltán” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!
5000,402., ZOLNAI Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig
Bp., 1894. MTA.
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IV. 296 p. 25 t. (ebből 8 kihajtható) a
táblákon hasonmások.
Korabeli gerincén bordázott félbőr
kötésben, a szövegben ceruzás aláhúzások.
8000,-

***
ÁRVERÉSEN KÍVÜL
LISZT Ferenc (Franz Liszt, 18111886) világhírű magyar zeneszerző,
mindenidők egyik legkiválóbb zongoraművészének autográf, tintával írt,
aláírt francia nyelvű levele bizalmas
barátjának, lelki atyjának HuguesFélicité Robert de Lamennais (17821854.) francia katolikus pap, filozófus,
abbénak a francia értelmiség egyik
kimagasló alakjának, a katolikus liberalizmus korai képviselőjének. Levelében két nemrég írt kórusművéről értekezik. Az egyik a Le Forgeron
(A kovács), amely Lamennais abbé versére íródott. Közli, hogy szeretné
három kórussal előadni a művet és
személyesen részt venni a próbákon is.
Hamarosan Bonnba utazik a Beethoven emlékmű avatására (ennek költségeit Liszt fedezte), ahol előadja az
erre az alkalomra írt Első Beethovenkantátát.
Marseille, 1845. április 28.
4 lev. 3,5 beírt oldal. (155 x 214 mm)
Korábbi hajtások mentén gondosan
restaurált levél.

(SPANHEIM, Friedrich ifj.):
Friderici Spanhemii F. F. Professoris
Batavi Primarii Operum tomus I.
continens geographiam, chronologiam, et historiam sacram atque ecclesiasticam utriusque temporis.
Lugduni Batavorum (Leiden), 1701.
Cornelim Boutestein, Jordanum
Luchtmans, Johannem du Vivie cum
Isaaco Severino. [20] p. 204 hasáb
12 kihajtható nagyméretű rézmetszett
térk. [34] p. ; 1920 hasáb 1 rézmetszett
t. („Iconographia templorum veterum” ókori templomok alaprajza) [40]
p. Kétszínnyomásos címlappal, a címlapon rézmetszett vignettával, a világtörténeti részben több helyen érmék
rézmetszett képeivel és egy rézmetszett
térkép és kép vignettával.
Korabeli gerincén hét bordára fűzött,
vaknyomással díszített egészpergamen
kötésben. (folio)
Friedrich Spanheim, ifjabb (16321701) német református teológus, a
leideni egyetem professzora. Összegyűjtött földrajzi, kronológiai és történelmi
munkáinak teljes kiadása, a geográfiai
részben 12 rézmetszetű térképpel.

A tételekről érdeklődhet
az antikvárium elérhetőségein.

