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102.  Könyvárverés

(Menj nyaralni!)

Kedves barátaim, árverésünket otthonról rendezzük meg. Internet és telefon
segítségével van lehetőségük részt venni az árverésen, így akár nyaralás idején
is licitálhatnak. Tételeinkről a axioart oldalon közzétett képek mellé további
képeket kérhetnek, amelyeket e-mailben továbbítok. 
Terveim szerint könyvbemutatót videó formában készítek, amely a YouTube
csatornán lesz elérhető július 15-től: www.youtube.com/abaujantik

Családom támogatását élvezve, közösen kívánunk Önöknek szép
nyarat, a nyaralás idejére kellemes pihenést!

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:

2022. július 20-án (szerdán)
17 órai kezdettel



ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

1. A tételek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrend-
jében bemondja a tételek sorszámát és kikiáltási árát. A vételár:
1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig 500,-Ft
10.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig 1.000,-Ft
20.000,-Ft-tól 40.000,-Ft-ig 2.000,-Ft
40.000,-Ft-tól 100.000,-Ft-ig 5.000,-Ft
100.000,-Ft-tól 200.000,-Ft-ig 10.000,-Ft
200.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig 20.000,-Ft
500.000,-Ft felett 50.000,-Ft összeggel emelkedik.
2. Azonos összegű ajánlat esetén a vételi megbízással 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 tételein-
ket 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 hoz-
zanak, 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.
7. 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: Őszi verőfény – Beszélygyűjtemény.
Bp., 1888. Aigner Lajos. [6] 165 [5] p. Első kiadás!
Kiadói vaknyomással díszített, aranyozott egészvászon kötésben, körben aranyo-
zott lapszélekkel. „Tekintetes Szirbik Gábor Úrnak a h. m. vásárhelyi központi
takarékpénztár ügyészének a nemes szívű embernek kitűnő tisztelete jeléül –
Budapest, 1888. jun. 18. – a Szerző” az 1848-49-es szabadságharc önkéntese,
Hódmezővásárhely egykori polgármestere által dedikált példány!

6000,-
2., ÁGOSTON János:
Megbővíttetett mágnes, vagy is Kifejtése azon tiszta igasságoknak, mellyek in-
dító okul szolgálhatnak minden keresztény felekezetbéli magyaroknak arra,
hogy az igaz, nemzeti római keresztény katholika religióban, anyaszentegy-
házban egygyesüljenek a’ boldogságba.
Pesten, 1823. Eggenberger Jós’ef. 51 p.
Későbbi félvászon kötésben. A bölcsész, csillagász pap, „Philos doctor, s a Ma-
gyar K. Universitásnak tagja”. Ritka nyomtatvány.

8000,-
3., ANDRÁSI Győző: A könyvnyomtatásról
Bp., 1944. (Ny.: Pallas.) 77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Székely Arthur igazgató úrnak őszinte tisztelője
Andrási Győző – 1945. III. 6.” a jogász közgazdasági írónak dedikált példány!

4000,-
4., ÁRKOSI Dénes:
Az emberi élet mint vitézség ideje le-írva egy rövid halotti beszédben, mellyet
néhai Kapitány Tartsafalvi tekintetes Pálffi Antal urnak az austriai Ertz
Hertzeg Jósef huszár ezredben szolgált vitéz hazafinak vég tiszteletére írt az
1833k esztendőben - - ravai unitárius pap.
Hn. (Marosvásárhely?), 1837. Nyn. [28] p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.
(Petrik Ø) (axioart Ø)

4000,-
5., ARLINCOURT, Victor D’:
Nagy Károly – Hős költemény huszonnégy énekben. (I-II.)
Francziából magyarázta: Benke Jósef.
Pesten, 1834. Trattner-Károlyi Ny. 1 kőnyomatos t. XII. [4] 232 p. ;
1 kőnyomatos t. [2] 147 helyesen [208] p. 1 kihajtható kőnyomatos térk.
(Képzelt terve azon helyeknek, hol a Nagy Károly épossában érdeklett ütközet,
vagy tett történik.)
Korabeli gerincén címkével ellátott egészvászon kötésben. (egybekötve)

10000,-
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6., BADINY Jós Ferenc: Mah-Gar a Magyar! – Nyílt levél Komoróczy
Gézához. Válasz „Sumer és Magyar…? c. könyvére.
Buenos Aires, 1976. Szerző. 208 p. (képekkel)
Kiadói illusztrált papírborítóban. Emigráns.

4000,-
7., BALLA Károly: Zsebtükör MDCCCXXV. - - által.
Pesten, 1825. Füskúti Landerer Lajos betűivel.
1 t. (Lehnhardt Sámuel által metszett illusztrált díszcímlap) [2] 160 p.
Kiadói papírborítóban, a borító verzóján „ex libris Hegyeshalmy”.

A jogász, költő, publicista versei az 1820-30-as évek szépirodalmi zseb-
könyveiben (Aurora, Hébe, Uránia, Aspasia) jelentek meg. Különféle megyei
tisztségek után 1818-46 között Pest megyei kapitány. Tapasztalatai alapján írta
meg részletes javaslatát a szabadságvesztő büntetések feltételeinek szabályozására
és megjavítására.

8000,-
8., (BARCLAY, John) Barklájus János:
Barklájus János Argenisse, mellyet néhai tekéntetes nemes Fejér Antal … deák
nyelvbül magyarra fordított. Özvegye pedig … Steinicher Katalin maga költ-
ségén ki nyomtattatott. (I-II. kötés)
Egerben, 1792. A’ Püspöki betűkkel. [8] 411 p. ; 748 p.
Korabeli papírborítóban, körülvágatlan példány. A regény metszetekkel il-
lusztrálva is megjelent. Példányunk metszetek nélküli teljes kiadás. (2 db.)

Az Argenis népszerűsége nem politikai eszméiben, hanem ügyesen szőtt,
érdekkeltő meséjében rejlik, ezért helyesebb a művet heroikus regénynek tekin-
teni.

30000,-
9., BÁRDOS Lajos: Harminc írás – A zene elméletének és gyakorlatának
különböző kérdéseiről 1929-1969. /Magyar Zenetudomány 13./
Bp., 1969. Zeneműkiadó. 1 t. (portré) 507 p. kottákkal. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. Poss.: „Iván Erőd” magyar-
osztrák zeneszerző ex libris címkéjével.
A zeneszerző, karnagy, zenetudós, Kodály tanítványa által aláírt példány!

8000,-
10., BÉLAY Vilmos: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei – A megye
betelepülésétől a XVIII. század elejéig.
/Település- és népiségtörténeti értekezések 7./
Bp., 1943. Sylvester-Ny. VI. [2] 224 [2] p. 1 kihajtható nagyméretű térk. mell.
Kiadói javított papírborítóban.
„Olginak és Sanyinak szeretettel – Vili” dedikált példány!

8000,-

4



11., (BERTITS Ferentz, Kszavéri):
Alagya, mellyel fő tisztelendő, és tudós Vizer Ádám urat ... a’ Posonyi K.
Szemináriumban viseltt görög nyelvet, és Sz. írás magyarázása mesterségét
tanító hivataljától bútsút vévő útjában illetődött tanítványi késérik, és kesergik
Posonyban Szent Mihály havának fogytán 1788.
Posonyban, 1788. Wéber Simon Péter bet. [8] p. egy fametszett könyvdísszel.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.

A katolikus pap, költő búcsúztató verse. (axioart Ø)
4000,-

12., BISZTRAY Gyula:
Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat – Különlenyomat.
Bp., 1942. (Szerző. - Ny.: Athenaeum.) 121 VII. [3] p. 1 kihajtható nagyméretű
térk. szövegközti képekkel.
Kiadói papírborítóban. (A/4)

6000,-
13., BOBULA Ida Dr.:
A nő a XVIII. század magyar társadalmában
Bp., 1933. M. Társadalomtudományi T. (Ny.: Kertész J., Karcag.) 199 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók a könyvtestbe kötve.

8000,-
14., BOISSIER Gaston:
Archeologiai séták – Róma és Pompéi.
Francziából fordította: Dr. Molnár Antal. 
Bp., 1883. MTA. XI. 377 [3] p.
Kiadói préselt (MTA.) zöld egészvászon kötésben.

4000,-
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BOLSEVIZMUS

15., ALBRECHT I. Károly: Tíz év a vörös pokolban
(Sydney, 1983. Hungarista Mozgalom.) 297 p.
Későbbi egészvászon kötésben, az egyszerű kiadói (zöld) papírborítók a
könyvtestbe kötve. Az 1939-ben a Stádium által nyomtatott kötet változatlan
utánnyomása.

8000,-
16., 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 könyvfor-
galomba nem került. A „patkánylázadás” leverésének centenáriuma alkal-
mából a szerző munkásságának tisztelői számára, születése 115. évfordulójának
az évében, mindösszesen 19 kézzel számozott példány készült. Ez a 5. számú
példány. Könyvészetileg ismeretlen, igényes „kalózkiadás”!

20000,-
17., FIALA Ferenc: Így dolgoztak...
(A magyarországi kommunizmus napjai) Emlékeztető.
(Hn, 2019. Nyn.) 70 [28] p. képekkel illusztrálva.
Kiadói papírborítóban színes, rajzos papírborítékkal. Jelen kiadvány könyvfor-
galomba nem került. A „patkánylázadás” leverésének centenáriuma alkal-
mából a szerző munkásságának tisztelői számára, születése 115. évfordulójának
az évében, mindösszesen 19 kézzel számozott példány készült, ez a 5. számú
példány. Könyvészetileg ismeretlen, igényes „kalózkiadás”. A mű 1941 no-
vemberében jelent meg először, de még ebben az évben újabb kiadást élt meg.
Még emigráns hasonmás kiadása is ritkaság. A legszókimondóbb antiszemita
propaganda kiadvány.

20000,-
18., JUHÁSZ Nagy Sándor:
A magyar októberi forradalom története (1918 okt. 31 – 1919 márc. 21)
(Bp.), 1945. Cserépfalvi. 540 p.
Korabeli viseltes félvászon kötésben.

4000,-
19., SOMBART, Werner: Kapitalizmus és szocializmus
/Cobden-könyvtár 14./
Bp., (1922.) M. Cobden-Szövetség. 1 t. 28 p.
Kiadói papírborítóban. 3000,-
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20., STUHLMANN Patrik, Dr.: A szocialismus s a hazafiság
Kassa, 1906. Ny.: Vitéz Á. ut. 16 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-

* * *

21., BORS Sámuel, nemes budafalvi:
A’ tanátsos – Víg játék egy felvonásban.
Egy nagy rangú... idegen író válogatott munkáiból fordította - -.
Pesten, 1830. Füskúti Landerer Lajos bet. 52 p. Első kiadás!
Korabeli kézzel feliratozott papírborítóban. A címlapon poss.: „Báro Vay Mik-
los” tulajdonosi bélyegzés, a verzón „Duplum veneditum”.

6000,-
22., BORSOS Miklós:
A toronyból – Tanulmányok, vallomások.
Bp., (1979.) Szépirodalmi. 1 t. 203 [3] p. 8 kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. „Nagy Ferencnek barát-
sággal – Borsos Miklós” a szobrász, grafikus által dedikált példány!

4000,-
23., BRASSAI Viktor:
Együtt és külön – Versek.
Cluj (Kolozsvár), 1939. Fraternitas. 60 [4] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Unghváry Sándornak a becsület megbecsülésével –
939. VIII. 22. – Brassai Viktor” a munkaszolgálatos költő, Becski Irén
szavalóművész férje, Radnóti barátja által a helytörténész, írónak (Mit láttam
az Andrássy úti nyilasházban?) dedikált példány!

6000,-
24., CHELUCCI, Paulin(o):
Orationes Novae XI. - Quas Cl. Erhardus Kappius in Acad. Lipsiensi Eloq.
P. P. O. recensuit et praefatus est. - - a Sancto Joseph clerici regularis schola-
rum piarum.
Budae, 1754. Leopoldi Francisci Landerer. [32] 186 [2] p.
Korabeli gerincén restaurált egészbőr kötésben.

Chelucci, Paolino (1682-1754) a piarista rend egyik legfőbb előjárója. A rendi
növendékek tanára, matematikai, fizikai és retorikai művek szerzője.

12000,-
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25., CS. SZABÓ László: Kárpát kebelében (Útirajz)
/Apollo-könyvtár 5./
Bp., 1936. (Apollo folyóirat. – Ny.: Radó István.) 30 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Apai apósomnak fiúi szeretettel – Laci 1936 IV. 20.”
Nagy Endre (1877-1938) író, újságíró, kabaréigazgatónak dedikált példány!

Az író első felesége Nagy Endre feltűnően csinos lánya Kató, akivel 1935-ben
kötött házasságot, akitől 4 év után elvált. Esküvői tanújuk Móricz Zsigmond
volt.

6000,-
26., CSAJÁGHY Károly: Egyházi gyász-beszéd, mellyet a’ mohácsi vérmezőn,
ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján (augusztus 29-én) mondott
- - sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében.
A’ bajai-tűzkárosultak segedelmezésére.
Pesten, 1840. Esztergami K. Beimel Jósef bet. 23 p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.
(Petrik Ø) (axioart Ø)

4000,-
27., CSÁSZÁR Elemér: A magyar regény története
Bp., 1939. Kir. M. Egyetemi Ny. 400 p. Második, átdolgozott kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
28., CSÁSZÁR Ferenc(z): - - kritikát érdeklő levelei
Pesten, 1832. Wigand Ottó. 43 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A címlapon poss.: „Réső Ensel Jósefé” ügyvéd (Réső
Ensel Sándor testvérbátyja) autográf tulajdonosi névbejegyzésével.
Ritka nyomtatvány, könyvárverésen egyszer szerepelt ugyanez a példány. 

15000,-
29., CSEKEY István: Faj és nemzet (Különlenyomat.)
Szeged, 1939. M. Kir. Ferenc J.-Tudományegyetem. 15 p.
Kiadói papírborítóban. „Imre Sándornak őszinte nagyrabecsüléssel – Csekey
István” a pedagógus, művelődés politikusnak dedikált példány!

8000,-
30., (CSEPREGI Turkovitz Ferenc): Lucerna perennis heroicarum virtutum
... domini, D. Michaëlis S. R. I. comitis Teleki de Szék: ... per funebrem ejus
laudationem, in avito palatio Kertsesorensi, adumbrata a Francisco Tsepregi,
Nonis Decembribus, sVpreMo senatVI popVLoqVe DaCIae trIstIbVs sane
et LVgVbrIbVs.
(Kolozsvár, 1745. Nyn.) [60] p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. Az évszámot a
címlapon kronosztikon jelzi. (axioart Ø)
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A kolozsvári református tanár gyászbeszéde Gróf Teleki Mihály (1700-1745)
erdélyi főkormányszéki tanácsos felett. Teleki Mihály (1671-1720) kővári
főkapitánynak, II. Rákóczi Ferenc tábornokának, és Toroczkay Katalinnak (?-
1723) fia, Teleki Mihálynak (1634-1690), a nagy erdélyi államférfinak unokája. 

4000,-
31., CSERY (József), Josepho Cal.: Carmen bucolicum honoribus spectabilis,
ac generosi domini Stephani Vedres, i. cottus Csongradiensis tb. jud. asses-
soris… allodii Vedresháza conditoris occasione encaeniorum ibidem die 2.
Julii anno 1829. celebratorum in tesseram sinceri cultus gratique animi devo-
tissime sacratum a - -.
Szegedini, (1829.) Typis Heredum Urbani Grünn. 15 [1] p.
A harmadik oldal tetején fametszett könyvdísz, Szeged látképe.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.

Szeged város főmérnökét tisztelő latin nyelvű bukolikus költemény. Csery
József (1807-1866.) költő, a budapesti Egyetemi Könyvtár őre és Zólyom várme-
gye táblabírája. (axioart Ø)

4000,-
32., CSUKÁS István:
Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-től a Kolosy térig (Versek)
(Bp., 1985.) Szépirodalmi. 85 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, papír védőborítóban.
„Faragó Vilmosnak régi-régi barátsággal és szeretettel: Cs. Pista – 1985. nov.
20.” az Élet és Irodalom és a Magyar Hírlap újságírójának dedikált példány!

8000,-
33., CSURKA István: Moór és Paál
Bp., 1965. Magvető. 190 [6] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. „Bodnár Györgynek baráti szeretettel – Csurka
István – 1965. május 31.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!

4000,-
34., DANIELIK János:
Magyarországi Szent Erzsébet élete
Pesten, 1857. Ny.: Herz Jánosnál. [2] 141 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.

4000,-
35., DAPSY Gizella, Rozsnyai Kálmánné), Nil:
El nem küldött levelek – (Versek.)
Szeghalom, 1910. (Ny.: Tevan Adolf, Békéscsaba) [44] p. zöld színnel nyomta-
tott szecessziós rajzos könyvdíszekkel, amelyek Margarete Balla-Rimpl munkái.
Kiadói illusztrált papírborítóban, a címlapon kisebb folttal.
Kézzel számozott (248./300), aláírt példány!
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A költő, óvónő a Tanácsköztársaság idején a községi és járási direktórium
tagja volt, később a román csapatok bevonulása után kommunista gyanússá
vált, letartóztatták, s fogva tartották, végül állásvesztésre ítélték. 1926-tól Verőcén
élt. Férjével, Rozsnyai Kálmánnal együtt közeli barátságba került Ady Endrével
és az Ady családdal. Költeményeit és elbeszéléseit Nil álnéven jelentette meg. 

6000,-
36., DEMKE Gyula:
Koldusa a sziveknek – Versek.
Bp., 1925. Fráter és Társa. 96 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. „v. Lányi Lindner Gusztáv tábornok Őméltósá-
gának bajtársi tisztlettel – Bp. 924. X. 5.” Demke Gyula” a kassai 34. gyalog-
ezred vitéz (később vezérőrnagy) parancsnokának dedikált példány!

4000,-
37., DEVECSERI Gábor:
Önkéntes határőr – Elbeszélő költemény.
Bp., 1951. Szépirodalmi. 43 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Baráth Endrének és Klárának szeretettel – Devecseri
Gábor” az író, újságírónak dedikált példány!
Hozzátartozik:
Devecseri Gábor (1917-1971.) költő, író, műfordító, klasszika-filológus géppel
írt, autográf aláírt sorai „Miniszter Úr! (Személyügyi Osztály)” megszólítással,
amelyben önkéntes Honvédségi állományba való felvételét kéri.
1948-1954 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg
Tiszti Akadémiáján. Ekkor született az Önkéntes határőr (1951.) című elbeszélő
költeménye. Kelt.: Bp., 1948. VI. 1. 1 lev. 2 gépelt sor.

20000,-
38., (DIVALD Kornél), Tarczai György: Mikó solymár – Regény.
Bp., (1930.) Szent István-T. 281 [3] p. Első kiadás!
Kiadói felragasztott képpel illusztrált, festett egészvászon kötésben.
Az előzéklapon „László Gyula kolléga úrnak őszinte nagyrabecsülése jeléül –
1930 karácsonyán – Tarczai György” a művészettörténész, muzeológus, író
által írói álnevén a neves régész-történésznek dedikált példány!

4000,-
39., DOBOZY Imre:
Azért a víz az úr – Századvégi agrármozgalmak Magyarországon.
(Bp.), 1950. Athenaeum. 111 p.
Kiadói papírborítóban. „Fehér Lajosnak sok szeretettel – 1950. Dobozy Imre”
a Kádár-korszak meghatározó agrárpolitikusának, a miniszterelnök-helyettes-
nek dedikált példány!

4000,-
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40., DROZ Jó'sef: Eudaimonia, vagy boldogúl- élés' mesterségére tanító
közhasznu filozofia. Írta frantzia nyelven: --. Blumröder Ágoston’ német kidol-
gozása után szabadon magyarra fordította: A' Klió' kiadója.
Sopronban, 1827. Kultsár Katalin Asszony bet. [2] II. 199 p.
Korabeli papírborítóban. A címlapon poss: „Szentiványi Vince Bogomér
könyvtára” nemesi címeres bélyegzés. A könyvgyűjtő Madách Imre barátja,
akinek könyvtárát gyakran látogatta. A francia erkölcsfilozófiai író munkájának
ezen egyetlen magyar nyelvű kiadása ritka.

15000,-
41., DUGONICS András: Etelka (I-II.)
Posonyban és Pesten, 1791. Füskúti Landerer Mihály. [6] 433 p. ; 1 metszett t.
[2] 438 [4] p. A címlapokon nagyméretű rézmetszet képpel. Az első kötetben 4
szövegközti rézmetszettel, egy kezdő és 5 záródísszel, a második kötetben 4
szövegközti rézmetszettel és 2 záródísszel illusztrálva. (Az első kötet címlap előtt
metszett táblája hiány.) Másadik, meg-jobbított ki-adás.
Korabeli gerincén címkével ellátott, bordázott félbőr kötésben, a táblák korhű
papírborítással, körben festett lapszéllel. (egybekötve)

A piarista szerző már 1786-ban elkészült a munkával, de a cenzúra miatt az
csak két évvel később láthatott napvilágot. Az Árpád-korban játszódó, de az
udvar németesítő politikája elleni aktuális üzenetet közvetítő kötet óriási siker
lett, főleg a hölgyek körében volt népszerű. Ennek köszönhető, hogy rövid időn
belül további két kiadása is megjelent Landerernél 1791-ben, majd 1805-ben.
A maga korában rendkívül népszerű regénye ún. kulcsregény. A magyar szépiro-
dalmi mű vele nyert polgárjogot.

45000,-
42., Egy nagy nevezetű külső országi embernek gondolati a’ szerzeteseknek
Franczia Országban lett el-töröltetése alkalmatosságával.
Cosmopoloisban, (1790.) Nyn. 16 p.
Korabeli papírborítóban. A borítófedél belső oldalán poss.: „Éder György
könyveiből” címke.

A szerző neve nélkül, fiktív nyomdahelyen megjelent, az egyház világi hatalmát
bíráló, a cenzúra által betiltott politikai, jakobinus röpirat.
V. Ecsedy Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek (Borda, 1996.)
feltételezi, hogy a nyomtatvány Landerer munkája: „Matthias Riethaller pesti
cenzor bejelentést tett a helytartótanácsnak, és mellékelt egy brosúrát, amelyet
neki a váci káptalan küldött, és amelyet egy ottani plébános Stahel és Kilián
könyvkereskedésében vett… A bejelentés szerint mindössze 16 lapból áll, de tele
van a francia forradalmat támogató eszmékkel, igen veszélyes könyv. Riethaller
úgy vélte, hogy mivel a füzet magyarul van, különösen veszélyes, és minden
példányát azonnal el kell kobozni… A bolt átkutatásakor Kiliánnál megtalálták
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a mű kéziratát, és 167 kinyomtatott példányát elkobozták. Kilián azt vallotta,
hogy a kéziratot egy névtelen levél kíséretében küldték meg neki. Bevallotta,
hogy azt 1790-ben cenzúra nélkül nyomtatták ki, de neki a cenzúra létezéséről
nem is volt tudomása [!] Továbbá azt vallotta, hogy a szóban forgó munkát a
budai Landerer nyomta... betűi egyébként kétségkívül a budai Landerer-nyom-
dára vallanak.”

40000,-
43., ELEK Artúr:
Poe Edgar – Két tanulmány.
Bp., 1910. Nyugat. 121 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói rajzos (Falus Elek) papírborító címlapja
a könyvtestbe kötve. „dr. Angyal Dávid úrnak igaz tisztelettel – Elek Artúr”
a történetíró, irodalomtörténésznek a Nyugat zsidó származású írója által
dedikált példány! Az író, művészettörténész 1944-ben a német csapatok
bevonulása után öngyilkos lett.

8000,-
44., FALUDY György:
Őszi harmat után (Versek)
(Bp., 1947.) Officina. 145 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Faludy György, Budapest 47 tavaszán” dedikált példány!

6000,-
45., FEKETE Ferenc:
Útmutató kántorkönyv, melyet római-katholikai anyaszentegyház-szertartásu
magyar kántorok számára, missale, ritualék és breviarium rubrikái szerint
készített és sok új énekkel megbővítve kiadott - - szabad királyi Szeged városnak
alsó-városi kántora.
Szeged, 1854. Grünn János bet. VIII. 239 p.
Korabeli egészvászon kötésben, gerincén címkével.

12000,-
46., FELTINGER István:
Egyházi beszéd, melyet Sz. István első apostoli Magyarország királyának
tiszteletére nemzeti ünnepléskor, 1826-ik esztendőben Kis Asszony havának
20-ik napján szabad királyi Búda feő várossának feő plébaniai templomában,
közönségessen mondott - -.
Pesten, 1826. Füskúti Landerer Lajos bet. 34 p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.

A szerző győri kanonok, Mihályi mezőváros plébánosa. (axioart Ø)
4000,-
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47., (FLEURY, Claude): Flöry Klaudius apátúrnak historiás katekizmussa,
mely ó, és uj testamentom történeteit, és a’ keresztény tudományt summássan
elöl adja. Magyar nyelvre fordította: Hegyi Jósef.
Szegeden, 1820. Ny.: Grünn Orbán bet. LXVII. [68]-412 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott keménytáblás papírkötésben. A címlapon
korabeli tulajdonosi bejegyzés.

A francia római katolikus pap, egyháztörténeti író XIV. Lajos francia király
fia, Vermandois herceg nevelője, dédunokája XV. Lajos gyóntató atyja és
nevelője.

8000,-
48., FÜST Milán:
Látomás és indulat a művészetben – Esztétikai előadások.
Bp., 1948. Egyetemi Ny. 419 p. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban. „Oltai Kornélnak, szíves tisztelettel: Füst Milán
– Budapesten, 1948. június 1-én” dedikált példány!

10000,-
49., GALSAY Kovács Ernő:
Aradvár és Aradváros ostroma 1848–49-ben. - - honvédőrnagy naplója.
Az előszót írta Dr. Márki Sándor. Bevezetéssel és jegyzetekkel Juhász Ferenc.
Arad, 1911. Aradi Kölcsey Egyesület. – (Ny.: Réthy Lipót.)
X. 63 p., benne 1 kihajtható térképvázlat.
Kiadói papírborítóban. (folio)

A mű részlet a szerző három kötetre terjedő, kéziratban maradt naplójából. 
5000,-

50., GELLÉRI Andor Endre:
Kikötő (Novellák)
(Bp., 1935.) Athenaeum. 152 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben a kiadói illusztrált papírborítók a könyvtestbe kötve.
A borítókép Laub Juci felvétele. A lapjai részben vízfoltosak.
„Ernyei János urnak ajánlja igaz szeretete és tisztelete jeléül – Gelléri Andor
Endre” dedikált példány! A szerző a holokauszt áldozata lett. A koncentrációs
tábort túlélve a hörschingi amerikai kórházban vesztette életét.

6000,-
51., GELLÉRT Oszkár:
Önéletrajz
(Bp., 1950.) Szépirodalmi. 83 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Földessy Gyulának régi szeretettel – Gellért Oszkár”
az „Ady-apostol” irodalomtörténésznek dedikált példány!

4000,-
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52., GULYÁS Pál: Tékozló (Versek.)
/Új Írók 11./ Előszó: Juhász Géza.
Debrecen, 1934. Nagy Károly és Tsa-i. 103 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Földessynek, Némethnek, Kerényinek – 941 IX. 21.
egy „mai” csaló” Földessy Gyulának, Németh Lászlónak és Kerényi Károlynak
dedikált példány! A címlap verzójára a költő feljegyezte Németh László kri-
tikáját. Az előszó oldalán 4 soros autográf verskézirat „Sírfelirat (Válasz Juhász-
nak)” címmel. Az előszó első szava után hiányjel, amely egy kimaradt „mai”
szót jelez. Alatta: „Juhász Géza szerint korrigálás közben elsüllyesztettem a
„mai” szót. Hét év múlva … tudtam meg. Tudja meg Földessy Gyula is, Németh
L. is. Ilyen „igaz ember” a barátjuk.” autográf bejegyzés.

8000,-
53., HAMVAS Béla: Anthologia humana – Ötezer év bölcsesége.
Bp., (1947.) Egyetemi. 323 p. Második, változatlan kiadás.
Kiadói félvászon kötésben, javított papír védőborítóban.

6000,-
54., HANKISS Elemér: Diagnózisok
/Gyorsuló idő/
Bp., (1982.) Magvető. 303 [5] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Bodnár Gyurkának, baráti szeretettel ajánlva –
Elemér – 82 májusa” a szociológus, mtv. egykori elnöke által az irodalomtör-
ténésznek dedikált példány!

4000,-
55., HEGEDÜS Sámuel:
Igaz bánat könny-tsepjei, mellyeket a’ nagy hazafi néhai M. Gy. Monostori
M.Grof. Kemény Farkas Úr Ő Excellentziája’ sirhalmára hullatott - - A’ N.
Enyedi Ref. Kollégyomban Poesist Tanító Togátus Deák.
(Kolo’svár), 1805. (Ref. Kollégyom Ny.) [25]-44 [2] p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. A református
lelkész munkája Gyöngyösi János: Halottakkal való társalkodás című mű má-
sodik részeként jelent meg, annak folytatásaként folyamatos lapszámozással. A
kiadói kolligátum második része.

4000,-
56., (HELMECZI Komoróczi István): Igasság paisa, mellyel a Kristustól sze-
reztetett Sákramentomi Sz. Vatsora felől, a helvetziai confessióban ki adatta-
tott igaz tudományt erőséti, és valamelly tudós rom. cath. egyházi személynek,
Bernárd Pálnak, anno 1735. Kassán ki nyomtattatott és világ eleibe botsátta-
tott nyilai ellen oltalmazza, Melianus Gnatereth.
Miaburgban, (Utrecht), 1741. Uranius Nathanael. (Johannes W. Reers)
[8] 464 [38] p. Korabeli gerincén bordázott félbőr kötésben.
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A 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.)

15000,-
57., HENSZLMANN Imre, D.:
A’ hellen tragoedia tekintettel a’ keresztyén drámára
/Különnyomat a Kisfaludy-társaság Évlapjaiból/
Budán, 1846. M. Kir. Egyetem. [3] 126-428 p.
Korabeli gerincén javított keménytáblás papírkötésben.

6000,-
58., HERMANN Egyed, Dr. – Eberhardt Béla: A veszprémi egyházmegye
papságának könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. század elején.
/A veszprémi egyházmegye multjából 8./
Veszprém, 1942. (Egyházmegyei kny.) 373 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
59., HERNÁDI Gyula:
Logikai kapuk
Bp., (1974.) Szépirodalmi. 340 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, papír védőborítóban.
„Bodnár Gyurinak barátsággal, szeretettel – 74. XI. 18. – Gyula” az irodalom-
történésznek dedikált példány!

4000,-
60., HERVAY Gizella:
Kettészelt madár – Rekviem. (Versek)
Szilágyi Attila és Szilágyi Domokos emlékére.
Bp., (1978.) Szépirodalmi. 130 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, papír védőborítóban. A címlapon és a
kötetben korábbi tulajdonos poss. bélyegzése.

Szilágyi Domokos öngyilkosságát, majd gyermeke elvesztését nem tudta fel-
dolgozni a költő 1982 júl. 2-án öngyilkos lett.

3000,-
61., HEVESI Illés, Dr.:
Colombus származása
Különlenyomat a „Dr. Guttmann Mihály emlékkönyv”-ből.
Bp., 1942. Szerző. – Ny.: Neuwald Illés Utódai. [3] 40-60 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
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62., HÓMAN Bálint:
Magyar pénztörténet 1000-1325
Bp., 1916. MTA. 710 [2] p. 4 kihajtható t. (2 táblázat) 1 kihajtható térk. oldal-
számozáson belül 142 szövegközti rajzzal (Richter Aurél) illusztrált. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, díszesen aranyozott, címkével ellátott félbőr kötés-
ben, a kiadói papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve.

20000,-
63., (HOMÉROSZ):
Homéros Iliása
Fordította: Szabó István. Bévezetéssel és jegyzetekkel kísérte: Hunfalvy Pál.
/Hellén és római remekírók könyvtára/
Pest, 1853. Emich G. [8] LXVII. [1] 528 [2] p.
Korabeli félvászon kötésben. A kötéstábla verzóján címkén poss.: „Csepreghy
Ferencz könyvtárából”.

6000,-
64., HORVÁT István:
A’ szlavinokról, az az: kérkedőkről, a’ trójai háborutól első Justiniánus
tsászárig – Értekezik - - a Széchenyi Országos Könyvtár őre. Tartalma: alázo-
nok, aucháták, auchéták, eucháták, alubok, chalubok.
Pesten, (1844.) Ny.: Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István.
204 p. ; [4] p. (Kollár János: Toldalék a’ kérkedő nép történeteihez)
2 kihajtható nagyméretű metszett t.
Későbbi gerincén díszesen aranyozott, bordázott, címkével ellátott igényes félbőr
kötésben.

Történeti kútfőkkel alátámasztott nyelvtörténeti, őstörténeti és nemzet-jellem-
tani értekezés, melynek lényege szerint a szláv, szlavin nemzet neve kérkedőt je-
lent, ebből pedig számos tanulságot von le az ekkor már számos tudományos
cáfolatnak kitett történettudós, Horvát István. A kötet a magyar és szláv őstör-
ténet számos részletéről értekezik, és jelentős része Ján Kollár cseh nyelvész ős-
történész állításaival vitatkozik. A kötet utolsó négy, számozatlan oldalán Kollár
János nem kevésbé ingerült cáfolata található.

15000,-
65., HUJMANN Ferencz:
A római pápa és a péterfillér
A magyar nép számára közli: - -.
Pécsett, 1883. Ny.: Ifj. Madarász Endrénél.
[2] 102 [2] p. XIII. Leó pápa beragasztott színes portréjával.
Kiadói papírborítóban. Ritka nyomtatvány.

6000,-
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66., ILLÉS Endre:
Tüdőgyulladásom első éjszakája
Bp., 1982. (Zrínyi Nyomda dolgozói.) 21 [3] p.
Kiadói vörös papírborítékban, megcímzett postai borítékban.
Illés Endre nyolcvanadik születésnapjára készült, könyvárusi forgalomba nem
került bibliofil füzet Szántó Tibor tervei szerint. Számozott (192./200), a cím-
lapon és az előcímlapon: „Ezzel a kötetkével köszönöm a szép, baráti köszön-
tést! – Illés Lajoséknak a régi szeretettel – Bandi 1982. június 14.” az
irodalomtörténésznek dedikált példány!

4000,-

IRREDENTÁK

67., BENCS Zoltán:
Magyar világnézet
/Nemzeti könyvtár 1./
Bp., 1939. (Ny.: Stádium.) [2] 32 [2] p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!

4000,-
68., BETHLEN István:
- - angliai előadásai - I. Az ezeréves Magyar Királyság fennállása – Igazságta-
lanság? II. Hogy bánt el a trianoni szerződés a Duna-medence kis népeivel? –
III. Az erdélyi kérdés. IV. A trianoni szerződés és Európa békéje.
(Bp., 1933.) Genius. 120 [4] p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a könyvtestbe kötve. 

8000,-
69., HERCZEG Ferenc:
Napkelte előtt! – Gondolatok Nagymagyarországról.
Bp., 1937. Singer és Wolfner. 238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
A kötéstábla verzójába ragasztott rajzos ex-librisen aláírt példány!

8000,-
70., JÓCSIK Lajos:
Iskola a magyarságra – Egy nemzedék élete húsz éves kisebbségben.
(Bp., 1939.) Nyugat. 178 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
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71., KOSZTOLÁNYI Dezső:
Vérző Magyarország - Magyar írók Magyarország területéért.
Szerkesztette: - -. Horthy Miklós előszavával.
(Bp., 1928. Pallas.) 236 [2] p. 1 kihajtható térk. számos rajzzal, rajzos képpel,
amelyek Jeges Ernő munkái. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.

6000,-
72., 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 picit sérült, rajzos papírborítékban.
Az első oldalon beragasztott címkén aláírt példány!

6000,-
73., VARGA László: Üzenet a frontról - - versei.
Bp., 1942. (Szerző. – Ny.: Szalay Sándor kny.) 99 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. Aláírt példány!
A költő „Trianonhoz” című versével.

4000,-

* * *

74., JAKAB Ödön: Marosszéki történetek
Bp., 1886. Pallas. [4] 134 [2] p. szövegközti metszett képekkel, amelyek Gyárfás
Jenő rajzai. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.

4000,-
75., Játékszini Koszorú. Mellyben a’ két magyar hon Nemzeti Szinjátszó Tár-
saság’ eredete, környűlállása, eddig való fenn állása; a’ Játékszín’ holléte,
száma, épülése’ módja; könyvtárának mennyisége, Szerzők és Fordítók’ Nevei
foglaltatnak. Szerkezté 's Kiadá Könyves Máté.
Pesten, 1834. Füskúti Landerer ny. 1 t. (rézmetszetű címkép, metszette Miskovits
M. Pesten, 1833.) 208 p. Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben.

8000,-
76., JÉKELY Zoltán: Őrjöngő ősz (Versek)
Bp., 1968. Magvető. 214 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Kováts Dénesnek szép bölcsészkari óráink emlékére a régi barátsággal –
Jékely Zoltán” dedikált példány!

6000,-
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JOG, JOGTÖRTÉNET

77., ANGYAL Pál, Dr.: Izgatás. Magánosok elleni erőszak. Választójog
büntetőjogi védelme. Vallás elleni bűncselekmények.
/A m. büntetőjog kézikönyve 9./
Bp., (1931.) Athenaeum. XXVII. 164 p.
Kiadói papírborítóban. A borító verzóján „Habermann Gusztáv könyve” ex-
libris.

12000,-
78., ANGYAL Pál, Dr.: Személyes szabadság megsértése. A titok büntetőjogi
védelme. Magánlaksértés. /A m. büntetőjog kézikönyve 6./
Bp., (1929.) Athenaeum. XXIV. 152 p.
Kiadói papírborítóban. A borító verzóján „Habermann Gusztáv könyve” ex-
libris.

12000,-
79., Az 1931. évi július hó 18-ikára összehívott országgyűlés képviselőinek
lakáskönyve. Összeállította: A képviselőház elnöki irodája 1931. évi július
havában.
Bp., 1931. Athenaeum. 62 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
80., CHÁZÁR András: Törvény-rend, melly a magyar, és ahoz tartozó orszá-
gok mindennemű törvény, és itélő székeinek szabatott.
Deákbul pedig, és Németbül Magyarra forditatott… - - által.
Kassa, 1789. Füskúti Landerer Mihály. 302 p. (Téves lapszámozással, valójában
202 p. a 122. oldal helyett 222-vel folytatódik a lapszámozás.) [4] p. (293-302
p. szinte tökéletes másolattal pótolt, korabeli papíron.)
Korabeli kopottas keménytáblás papírkötésben a hátsó szennylapon korabeli
feljegyzés.

Gömör vármegye háromszor választotta meg főjegyzőjévé; a legnehezebb
ügyekben sokat írt és több híres követutasítást szerkesztett. Cházár Andrásnak
köszönhetjük az első magyar süketnéma intézet létrejöttét Vácon.

12000,-
81., (DEÁK Ferenc):
Deák Ferencznek az 1861-dik évi országgyűléstől elfogadott két fölirata
Közli: Kónyi Manó. /Olcsó könyvtár/
Bp., (1890.) Franklin-T. 159 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
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82., GOLTNER Dénes, Dr.: A választási rendszer és eljárás befolyása az
országgyűlési képviselőválasztások érvényességére
Szegeden, 1933. Ny.: Ablaka György. 69 [3] p.
Kiadói papírborítóban. „dr. Muntyán Isvtán kir. Ítélőtáblai Tanácselnök Úr
Őméltóságának mély tisztelettel – Goltner Dénes” dedikált példány!

15000,-
83., Jelentése Pest Pilis és Solt t. e. megyék 1839/40 évi országgyülési követei-
nek. Pest, 1840. Trattner és Károlyi. 83 p.
Kiadói papírborítóban. A címlapon „Nádasdy – Ladányi Könyvtár” bélyegzés. 

5000,-
84., PAP József, Dr.:
A szóbeliség a polgári perrendtartás javaslatában - - jogászegyleti előadása.
Bp., 1902. (Ny.: Franklin-T.) 47 p.
Kiadói papírborítóban. A borítófedél verzóján „Habermann Gusztáv könyve”
ex-libris. „Tisztelete jeléül – a szerző” dedikált példány!

8000,-
85., PERGHOLD (Pál Lukács) Paulo Luca:
De rege et cive eorumque mutuo officio opus christiano-juridico-politicum
observationibus historicis, criticis, moralibus et polemicis illustratum ac peren-
nibus Marae Christinae, et Alberti Augusti serenissimorum regiorum prin-
cipum honoribus - -.
Budae, 1766. Leopoldi Francisci Landerer. [22] 278 [12] p.
Korabeli gerincén bordázott, aranyozott egészbőr kötésben.

A királyok és a polgárok jogairól szóló értekezés. Perghold „Jogi doktor, kraini
származású pesti tanácsos, „Pest város törvény oskolájában törvénytanító”. 

15000,-
86., RICHTER Béla, Dr.:
A perorvoslatok alaptanai
Előszó: Dr. Vincenti Gusztáv.
/A Kir. M. Pázmány P. Tud.egyetem… kiadványai 6./
Bp., 1943. (Szerző. – Ny.: Első Kecskeméti.) XII. 206 [2] p.
Kiadói papírborítóban. A borító verzóján „Habermann Gusztáv könyve” ex-
libris. „Őszinte barátsággal – Richter Béla” dedikált példány!

8000,-
87., TOLDY Ferenc:
A Magyar Birodalom alaptörvényei – Az eredeti deák szöveg mellé vetett ma-
gyar fordítással, közjogtani segédkönyvül kiadta: - -.
Budán, 1861. M. Kir. Egyetemi bet. XVI. 362 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben.

8000,-
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88., (Törvénycikkek) 1847/8ik évi országgyűlési törvényczikkek
Eredeti nép-kiadás. Pozsonyban-Pesten, 1848. Országgyűlési Iratok Kiadóhi-
vatalában. – Landerer és Heckenastnál. [4] 52 p.
Korabeli papírborítóban.

5000,-
89., (Törvénycikkek) Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar’ és Cseh
Ország’ koronás királlyától Po’sony szabad királyi 1808dik esztendőben,
boldog aszszony havának 28dik napján rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének
írásai. – Acta Comitiorum Regni Hungariae 1808.
Posonban, 1808. Füskúti Landerer Mihály bet. [4] XIX. 272 [4] p.
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben. (folio)

Acta Comitiorum: az 1848 előtti magyar országgyűlések iratainak összefoglaló
neve. Magyar nyelven címzett, de a törvény szövegek latin nyelven közzétéve. 

20000,-
90., (Törvénycikkek) Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar’ és Cseh
Ország’ koronás királlyától Buda szabad királyi fővárosába 1807-dik esztendő-
benn, Sz. György-havának 5-dik napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlé-
sének jegyző-könyve, melly eredetképen magyar nyelven íratott, és az ország
gyűlésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordíttatott. –
Diarium Comitiorum Regni Hungariae 1807. (Magyar-latin bilingvis)
Pesten, 1807. Füskúti Landerer Mihály. XXVIII. 848 p.
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben. (folio)

30000,-
91., (Törvénycikkek) Naponként-való jegyzései az 1802dik esztendőben Felsé-
ges Második Ferentz Római Tsászár, Magyar, és Tseh Ország koronás királya
által Posony szabad királyi várossában pünkösd havának 2-dik napjára ren-
deltt, s ugyan ott azon esztendőben mind szent havának napjában bé-fejezett.
Magyar Ország Gyűlésének; mellyek eredet-képen magyar nyelven irattattak,
és az ország gyűlésének fő vigyázása alatt hitelesen deák nyelvre fordíttattak.
(Magyar-latin bilingvis)
Po’sonyban, 1802. Füskúti Landerer Mihály bet.
XXIV. (helyesen XII. !) 485 p. ; 361 p. 3 kihatható t.
Korabeli gerincén bordázott, díszesen aranyozott félbőr kötésben, körben festett
lapszélekkel. (folio)

30000,-
92., (Törvénygyűjtemény) Conclusa, seu resultata excelsae Regnicolaris Dep-
utationis in contributionali-comissariaticis terminatae Pestini anno 1793.
Posonii, 1802. Simonis Petri Weber. 
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben, a táblák szélein
kopással, körben festett lapszélekkel. (folio)
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A latin nyelvű törvénygyűjtemény több önálló részből tevődik össze, az egyes
részek önálló címlappal, újrakezdődő lapszámozással, számos táblázattal. XI.
sorszámmal ellátott nyomtatványok az 1793. évben hozott törvények. Hozzá-
kötve további 13 önálló nyomtatvány az 1791-ben hozott törvényekből. I. Ferenc
uralkodásának első éveiben rendkívül fontos törvények születtek a Magyar
Királyság belügyeire nézve. Ezeket tartalmazza kötetünk.

20000,-
93., ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli
törvények és zsinati határozatok forrásai (Függelék: A törvények szövege.)
Bp., 1904. Szent István-T. 215 p.
Későbbi gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben.

8000,-

JUDAIKA

94., A második zsidótörvény célja, indoklása, következményei – Néhány szó
a magyar zsidó értelmiség nevében a magyar közvéleményhez.
Bp., 1939. (Ny.: Pesti Lloyd.) 22 [2] p.
Későbbi papírborítóban, a kiadói papírborító címlapja felragasztva. A ritka kor-
dokumentum törékeny lapjai gondosan restaurálva, laminálva.

8000,-
95., BENEVOLUS, Dr. (álnév):
A Dohány-utcai bombamerénylet tettesei
(Bp., 1922. „Akarat” Ny.) 20 p.
Kiadói rajzos papírborítóban. Betiltva!

8000,-
96., BUK Miklós, Dr.:
Mit akar a cionizmus?
Bp., 1940. Magyar Cionista Szövetség. 32 p. képekkel.
Kiadói rajzos papírborítóban.
A füzetbe helyezve Gondos Sándor Modern Zsidó Könyvkereskedésének cio-
nista kiadványokat ajánló jegyzéke. Egylapos nyomtatvány.

4000,-
97., COHEN, Israel:
A cionizmus rövid története 1860-tól napjainkig (Angol eredetiből).
(Bp.), 1946. Habonim Szocialista-Cionista Ifjusági Mozgalom. 138 [2] p.
Kiadói enyhén sérült, rajzos papírborítékban.

5000,-
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98., FISCHMANN, J(ehuda) L(eib) Rav:
A tórahű cioneszme története
Fordította: Mohrer Oszkár.
Bp., 1941. (Fordító. - Vörösmarty Ny.). 64 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.

4000,-
99., GALLUS Sándor:
Közösség és fajta
/A Munkásakadémia könyvtára – Előadássorozat 8./
Bp., (1942.) Orsz. Szociálpolitikai Intézet. 26 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

A későbbi emigráns régész, huszárfőhadnagy ritka antiszemita fajelméleti
tanulmánya, amely a zsidó-magyar házasságokat degeneráltnak ítéli.

3000,-
100., Mit akar az általános cionizmus? (A klálcionizmus programmja.)
Bp., 1939. Hitachdut „Hanoar Hacijoni” Bhungaria.
(„Nekudah” kny., Munkács.) 27 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
101., PALÁSTI László és Gömöri László:
Hinni kell! Zsidóvallású magyar írók antológiája. Novellák, karcolatok, versek.
Dr. Klár Zoltán és Sós Endre előszavával. Összeállították: - -.
Bp., 1939. (Kis Gyula és Tsa. Törekvés Ny.) 102 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Dr. Pap elnök úrnak szeretettel és őszinte nagyrabe-
csüléssel - Palásti László 1941 március” dedikált példány!

4000,-
102., PATAI József:
Babylon vizein (Versek)
Bp., 1906. „Jókai” Műintézet. 1 t. (Lakos Alfréd rajza) 205 [3] p. szövegközti
szecessziós könyvdíszekkel, rajzokkal és képekkel.
Kiadói festett egészvászon kötésben. Zsidó vallási tárgyú versek, versfordítások
Lakos Alfréd, Sávelyi Dezső és mások szecessziós hatású illusztrációival.
„Galgóczi Ábrahám úrnak igaz tisztelettel emlékül – Bpest, 1906. V. 25. Patai
József” dedikált példány!

4000,-
103., SINGER, Mendel:
A zsidó munkás útja a szocializmusig
Bp., 1946. Hechaluc. 97 egy oldalon számozott és nyomtatott lev. 2 sztl.lev. 
Kiadói papírborítóban. Rota nyomtatott ritka kötet.

8000,-
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104., Útban a világuralom felé – Cion bölcseinek jegyzőkönyvei.
Fordította és előszóval ellátta: Szabó István.
Wien, (192?) A fordító. 104 p. VIII. (tárgymutató) Első, magyar nyelvű kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben.

6000,-

* * *

105., JUBA Ferencz, Vitéz:
A magyar tengeri hajózás őstörténeti vonatkozásai
Bécs, 1982. Szerző. [4] 52 p.
Kiadói papírborítóban. Rota sokszorosított emigráns kiadvány.

8000,-
106., JUHÁSZ Ferenc: Három éposz – A Sántha család – Apám – Anyám.
/30 év/ Bp., (1975.) Szépirodalmi és Magvető. 1 t. 395 [5] p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Editnek, Gyurinak ezzel a könyvvel minden emlékemet is, nagy szeretettel,
testvér-szívvel: 1975 karácsonyán, Ferenc” Bodnár György irodalomtörténész-
nek és feleségének, Bernáth Editnek az MTA. könyvtárosának dedikált pél-
dány! Bodnár György, Juhász Ferenc költészetének legfőbb elemzője, kutatója. 

4000,-
107., KACZIÁNY Géza: A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig
Ballagi Aladár előszavával. /Könyvtári füzetek 3./
Bp., 1917. Lantos A. 96 p. Későbbi keménytáblás kötésben, a kiadói papír-
borító címlapja a kötéstáblára ragasztva.

6000,-
108., KAHN, Josef (József): Das heutige Budapest
Áldor Imre, Jókai Mór, Kuzsinszky Bálint, Pulszky Ferenc és mások írásaival.
Bp., 1895. Grill und Hofbuchhandlung. (Hornyánszky ny.). [10] 259 [23] p.
(a 259. oldaltól hirdetések) egészoldalas és szövegközti képekkel gazdagon il-
lusztrálva, amelyek Lakos H., Richter L. és Zich Ferenc munkái.
Kiadói festett, illusztrált, kopottas egészvászon kötésben.
„Meinem lieben beschutzes in freund Dr. Julius Kaldor in hochuerehrung
gewidmet von Joseph Kahn” Káldor Gyula ügyvéd, kormányfőtanácsosnak
dedikált példány! Az útikalauz összesen négy nyelven (angol, francia, német és
magyar) megjelent harmadik kiadása. A várost nagyon jól ismerő, és azt sziszte-
matikusan bemutató szerző írásai kiváló forrásanyagul szolgálnak a 19. század
végi Budapest életéről. Zich Ferenc festőművész illusztrációi pedig olyan hely-
színeket örökítenek meg, melyekkel más könyvekben nem találkozhatunk. 

15000,-
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109., KALLÓ Antal, T.: Közönséges keresztény tudomány. Mellyet a’ Római
Katekhizmusnak értelme szerént közönséges beszéddel háromszáz rövid
kérdésekre és feleletekre - - gellei plébánus, edgyígyű tulajdon nyájának lelki
hasznára rendben helhesztetett… Gróf Bribérdi Jankovits Katalin… költ-
ségével… ki nyomtatott.
Pétsett, 1780. Jósef Engel János bet. [2] 91 p.
Korabeli papírborítóban.

5000,-
110., KARÁCSONYI János:
A székelyek eredete és Erdélybe való települése – Székfoglaló értekezés.
Bp., 1905. MTA. 74 p.
Későbbi félvászon kötésben.

8000,-
111., KATONA Jenő: Magyar hitleristák
Bp., 1936. Cserépfalvi. 99 p. szövegközti rajzos karikatúrákkal.
Kiadói illusztrált papírborítóban.

6000,-
112., KAZINCZY Ferenc – Moliére:
A’ kénytelen házasság – Vígjáték egy felvonásban.
Moliére után: - -.
Budán, 1839. M. Kir. Egyetem. [3] 100-150 [2] p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Későbbi papírborítóban.

20000,-
113., KELETI Arthur:
Angyali üdvözlet
Bp., 1928. Amicus. (Globus Ny.) [4] 78 + [14] p.
Molnár C. Pál fába metszett rajzaival.
Kiadói fametszettel illusztrált keménytáblás papírkötésben. A táblák sarkain kis
kopással. Kézzel számozott (301./800), a szerző és az illusztrátor kézjegyével
aláírt, a címlap előtt lapon „Ajánlom ezt a munkámat barátsággal Weinberg
Istvánnak, a Szép Könyvek, a Költők és Versek titkai Értőjének – Budapest,
1930. április hava – Keleti Arthur” dedikált példány!

6000,-
114., KERESZTURY Dezső: Így éltem (Versek.)
Bp., (1979.) Magvető. 191 p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, papír védőborítóban.
„Passuthéknak szeretettel: - a Keresztury 1979. P.S. (Ez ugyan nem Caravag-
gio: - csak egy kis hazai Maggio, - de szerzője köszöni, hogy jön a könyv
özöni.)” dedikált példány!

4000,-
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115., (KERNHOFER György):
Universa philosophia ad mentem Doctoris subtilis Joannis Scoti. Quam sub
gratiosissimis auspiciis excellentissimi, illustrissimi ac reverendissimi domini,
domini Nicolai, dei, & Apostolicae sedis gratia episcopi Varadiensis e
comitibus Csaki de Keresztszeg… Sub Assistentia P. F. Georgii Kernhofer.
(Nagyvárad) Magnó Varadini, (1745.) Gregorium Kallai. [18] 503 p. ; 40 p.
(Index rerum & verborum. Typ.Veronicae Nottensteinin, Budae)
Korabeli félbőr kötésben. (Petrik Ø) (axioart Ø)

A Gróf Csáky Miklós (1698-1757) kalocsai, esztergomi érsek, 1737-től nagy-
váradi püspök által alapított nagyváradi nyomda első nyomtatványa, Kállai
György által, aki a nyomda első bérlője volt. (1746-ban már Becskereki Mihály.)
Az index már a budai Nottenstein nyomda munkája. (Naményi Lajos - A nagy-
váradi nyomdászat története. 1902.)

20000,-

KÉZIRATOK

116., DALMADY Győző (1836-1916.) jogász, Pest megye főjegyzője, költő au-
tográf aláírt, tintával írt „Imádkozó hölgy” című 8 x 4 soros versének kézirata.
A vers először a Keddi Lapok című képes hetilapban jelent meg 1910-ben.
Keltezés nélkül. 1910 körül. 2 lev. 2 beírt oldal. (17 x 21 cm.)

10000,-
117., ECKHARDT Tibor (1888-1972.) kisgazdapárti politikus, országgyűlési
képviselő, a két világháború közti magyar politika egyik vezető alakjának gép-
pel írt, autográf aláírt sorai a szélsőjobboldali, fajvédő „Ébredő Magyarok
Egyesülete” fejléces papírján, amelyben az egyesület ülésére hív.
Kelt.: Bp., 1927. okt. 2. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)

15000,-
118., HEIM Pál (1875-1929) gyermekgyógyász, egyetemi tanár autográf tintá-
val írt levele „Mélyen tisztelt Igazgató Úr!” megszólítással, saját fejléces levél-
papírján, mint Egyetemi magántanár. Levelében egy tanítványa, Rados Gusztáv
torna alóli felmentését kéri.
Kelt.: Bp., 1907. X. 13. 2 lev. 1 beírt oldal. (13x17 cm.)

1907-ben lett a budapesti egyetem orvosi karán A gyermekkori betegségek
szemiotikája című tárgykör magántanára. Kiemelkedő szerepe volt az anyák,
csecsemők és gyermekek védelmében. Páratlan népszerűségnek örvendő orvos
volt.

15000,-
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119., JÓZSEF Ferenc főherceg (1895-1957.) József Ágost főhg. (1872-1962) és
Auguszta kir. hgnő fia, földbirtokos, főhadnagy, költő géppel írt, autográf
aláírt köszönő levele, amelyben egy Madách tanulmány megküldését köszöni
meg. Kelt.: Bp., 1935. febr. 23. 2 lev. 5 beírt sor. (17,5 x 22 cm.)

12000,-
120., KÁDÁR János (1912 – 1989) magyar kommunista politikus, a magyar
történelem egyik meghatározó alakja, a nevével jelzett Kádár-korszak vezető-
jének géppel írt, autográf aláírt levele a Magyar Szocialista Munkáspárt K. B.
fejléces papírján Thurzó Gábor (1912-1979.) író, műfordítónak címezve, amely-
ben megköszöni a „Belváros és vidéke” című kötetét.
Kelt.: Budapest, 1977. XI. 22. 1 lev. 1 beírt oldal.

Thurzó Gábornál 1976-ban rákos betegséget diagnosztizáltak. Utolsó művei-
ben fiatalkori emlékeit és a halálra készülő ember magárahagyatottságát írta
meg. – Kádár közismerten szeretett olvasni. Kedvelte Hasek Svejkjét, Széchenyi
Zsigmond vadászkönyveit, de telekszomszédja Illyés Gyula és Keresztury Dezső
könyveit is szívesen olvasta.

15000,-
121., KELLÉR Andor (1903 – 1963.) író, újságíró „Kopog a padló” című
novellájának autográf tintával írt, aláírt tisztázatlan kézirata javításaival.
Családi életéről és feleségéről anekdotál. A novella végén egy bizonyos Mártának
dedikálva, aki László Miklós (1923-1983) újságíró felesége, Kellér Andor
újságíró társa az Esti Hírlapnál. Megjelent 1964-ben a Gondolat kiadónál a
„Déli posta” című kötetében, amely arcképek, karcolatok gyűjteménye. 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.
Keltezés nélkül (1962.) 2 lev. 2 beírt oldal.

20000,-
122., KORMOS István (1923 – 1977.) költő, író, műfordító, kiadói szerkesztő
a Móra Ferenc Könyvkiadó szerkesztőjeként géppel írt, autográf aláírt szer-
kesztői jelentése „Abody Béla: Mindent bele!” című kötetéről. Abody könyve
1970-ben jelent meg a kiadó Kozmosz sorozatában. Humoros történetek,
részben népszerű tv műsorainak anyaga. Eredetileg Pótszilveszter lett volna a
kötet címe, de azt elvetették. Bizonyosnak tartja, hogy sikeres könyv lesz belőle.
Kelt.: Bp., 1969. II. 11. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

10000,-
123., KUGLER Henrik (1830-1905) udvari cukrász autográf aláírásával ellá-
tott, - „Kézbesítési ív” nyomtatvány „Egy meghívó Pest város főpolgármesteré-
től f. é. május 20-án tartandó esküdt széki ülésre” - nevesített küldeményéről.
„Kugler Henrik”, mint átvevő és a kézbesítő autográf aláírásával.
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Kelt.: (Bp.), 1848. május 7. 1 lev. 1 nyomtatott és beírt oldal. (21x26 cm.)
Apja 1847-ben költözött Pestre és a József körút 12. szám alatt nyitotta meg

üzletét. 1869-ben elnyerte a „Kugler Henrik czukrász Magyar királyi udvari szál-
lító czimet”. 1870-ben költözött a mai Vörösmarty térre. 1884-ben átadta üzletét
Gerbeaud Emilnek. Szerzői neve alatt szakácskönyv is megjelent, de valószínűleg
ez csak reklámfogás volt és nem a saját műve.

15000,-
124., LÁNYI Géza (1849-1908.) cimbalomművész, cigányzenész, a népszín-
ház művésze, Blaha Lujza kedvenc cimbalmosának autográf, tintával írt, aláírt
levele édesanyjának „Kedves Anyám Asszony!” megszólítással. Levelében édes-
anyját üdvözli és ezüstlakodalmára hívja meg.
Kelt.: Bp., 1897. apr. 16. 1 lev. 1 beírt oldal. (11 x 18 cm.)

A zeneművész a korabeli művészvilág kiemelkedő alakja. Dankó Pista barátja,
aki hasonló tehetséggel bírt. A két zenész művészféltékenységgel és élcelődések-
kel fűszerezett barátságáról szól A két dudás egy csárdában című anekdota,
melyet Gárdonyi vetett papírra, s az Aranymorzsák (1935) című válogatáskötet-
ben jelent meg.

15000,-
125., MÉCS László (1895-1978.) premontrei szerzetes, költő autográf zöld tin-
tával írt, aláírt levelező lapja Sziklay László felvidéki író, szerkesztő, irodalomtör-
ténésznek Kassára címezve. Levelében tájékoztatja, hogy általában otthon,
Királyhelmecen tartózkodik leszámítva, ha egy-két vadászatra ruccan ki. Kéri
táviratilag jelezze érkezését.
Kelt.: Királyhelmec, 1944. jun. 18. 1 levelezőlap, 10 beírt sor.

8000,-
126., MESZLÉNYI Zoltán, boldog (1892 – 1951) római katolikus magyar vér-
tanú püspök autográf tintával sorai „K. Főtisztelendő Úr!” megszólítással név-
jegykártyájának hátoldalán, amelyen segédpüspöki titulusa francia nyelven van
feltüntetve. Egy bizonyos Bajor festőművész úr számára egy illusztrált Biblia ki-
adását kéri. Kelt.: E. (Esztergom), 1949. IV. 10. 6 beírt sor. (9,5x6,3 cm.) 

A vértanú püspököt 1950. június 29-én az Államvédelmi Hivatal egy korábbi
döntése miatt letartóztatta. A kistarcsai internáló táborba került, ahol kínozták,
feltehetőleg orvosi ellátás hiányában vesztette életét.

20000-
127., PADOS Pál (1911-2004) újságíró, haditudósító, tanár, a Pesti Hírlap
újságírójaként, annak fejléces papírján géppel írt, autográf aláírt levele
„Méltóságos Uram” megszólítással, a levélben meg nem nevezett személynek,
vélhetően az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium igazgatójának. Levelében be-
számol, hogy a délelőtti bombázások miatt nem tudott Újpestre menni és jelzi,
hogy az Aero Szövetség 6 napos vidéki útra rendelte.
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Keltezés nélkül (1944?) 1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
A meglehetősen kalandos életű újságíró elsőként tudósított a világháború alatt

és után az oroszországi hadszíntérről. Az orosz hadszíntérről több könyvet is
írt: „Csillagok a Don felett, Ezt nem írhattam meg Oroszországról, Szovjetorosz-
ország felett”.

10000,-
128., PROHÁSZKA Ottokár (1858-1927.) katolikus egyházi író, a magyar
keresztényszocializmus jelentős képviselője, Székesfehérvár tizenötödik püspö-
ke által tintával írt, aláírt autográf levele „Kedves Barátom” megszólítással
valószínűleg Mattyasovszky (Kasszián) Kázmér (1879-1935.) római katolikus
pap, bencés szerzetes, esztergomi házfőnöknek címezve.
Kelt.: Szfhv. (Székesfehérvár), 1921. XI. 23. 1 lev. 1 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,-
129., RÉVÉSZ Béla (1876-1944) író, újságíró, Ady Endre egykori barátjának
autográf tintával írt, aláírt levele „Kedves Director (?) Úr” megszólítással. Leve-
lében közli, hogy a kis fia nevére szóló dedikációval megküldte „amatőr” könyvét
és az érte járó 20 pengőt a küldönctől átvette.
Keltezés nélkül. 1 lev. 6 beírt sor. (A/5)

8000,-
130., SIKLÓSSY László, Dr. (1881 – 1951.) író, ügyvéd, művelődéstörténész,
esztéta, újságíró és szerkesztő, a Szent-György-Czéh Magyar Amatőrök és Gyűj-
tők Egyesülete Egyesület, A Gyűjtő című művészeti folyóirat szerkesztőjeként
géppel írt, autográf aláírt levele, annak rajzos, fejléces papírján Dr. Delmár
Emil közismert, híres zsidó műgyűjtőnek címezve. A levélben a Nemzeti Szalon
a levélben nem ismertetett rajzainak eladásáról egyeztet a zsidó műgyűjtővel, aki
a kért csekély többletet nem adta meg, de ennek ellenére az ajánlatot elfogadja.
A rajzok eladását „nemzeti ügyként” jelöli meg.
Kelt.: Bp., 1914. február 10. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

Siklóssy László író, polihisztor, gyűjtő, lokálpatrióta, Budapest helytörténet
írója (A régi Budapest erkölcse, Hogyan épült Budapest, Svábhegy, Fővárosi
Közmunkatanács története). – Delmár Emil az egyik leghíresebb magyar zsidó
műgyűjtő, aki a fasizmus előretörésével emigrációba kényszerült. Gyűjteményét
Svájcba menekítette, 1941-ben Kubába ment, majd az Ameriai Egyesült Álla-
mokban telepedett le. Gyűjteménye sok darabja a világ elsőrangú múzeumait
gazdagítja.

8000,-
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131., SZÁSZ Károly (1829-1905.) költő, műfordító, drámaíró, református
lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspökének autográf tintával
írt levele „Mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom!” megszólítással, saját fejléces
levélpapírján. Levelében az esztergomi Országos Kisdedóvónő Képző Intézetbe
kéri két pártfogoltja felvételét, vélhetően az intézet igazgatónőjének címezve.
Kelt.: Halas (Kiskunhalas), 1892. jul. 12. 1 lev. 1,5 beírt oldal. (A/5)

15000,-
132., SZEKFŰ Gyula (1883-1955.) történész, publicista, a Horthy-rendszer
egyik fő ideológusa autográf, tintával írt, aláírt levelezőlapja Dr. Boda István
főiskolai tanárnak, (Eötvös Collegium) címezve. Egy találkozót egyeztet, ahol
békésen beszélgethetnek. Kelt., Bp., 1941. 4. 12. (?) 11 beírt sor. 

Szekfű Gyula az 1920-as években szakmai és politikai tekintélyének csúcsára
érkezett: a Három nemzedék a Horthy-korszak alapművének számított, 1930-
ban pedig az elsők között kapott Corvin-koszorút.

10000,-
133., TOLNAI Vilmos (1870-1937.) nyelvész, irodalomtudós autográf, tintával
írt, aláírt levelezőlapja Földessy Gyula (1874-1964.) irodalomtörténésznek
címezve. Levelében a számára megküldött versekről, fordításról ír véleményt,
amelyekkel nincs megelégedve.
Kelt.: Pécs, 1936. márc. 22. Mind két oldalán sűrűn beírt levelezőlap.

Tolnai Vilmos vizsgálta a magyar szólásmódok kérdését, összefoglalta a magyar
nyelvújító mozgalmak történetét. Megírta az irodalomtudomány elméletének
első kézikönyvét, melynek segítségével a fiatalabb nemzedék elindulhatott az iro-
dalomtörténeti kutatások útján.

8000,-
134., VÁRADI Antal (1854-1923.) drámaíró, bölcseleti doktor, udvari taná-
csos, a Színművészeti Akadémia igazgatójának autográf tintával írt, aláírt levele
„Az Orsz. Színészeti Tanoda igazgatóságának fejléces levélpapírján „Nagyságos
Úr! Tisztelt Uram” megszólítással a levélben meg nem nevezett tekintélyes
személynek. Levelében egyeztetésre hív a Nemzeti Színház palotájában lévő orsz.
színészeti tanoda helységeinek építészeti átadásával, annak terveivel kapcsolat-
ban. Kelt.: Bpest, 1882. máj. 1. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

8000,-
135., ZSITVAY Tibor (1884-1969.) ügyvéd, igazságügy-miniszter, nemzetgyű-
lés elnöke, a Nemzeti Egység Pártja fővárosi csoportjának elnökeként, a párt
fejléces papírján géppel írt, autográf aláírt levele „Kedves Barátom!” meg-
szólítással, számunkra ismeretlen személynek. Levelében egy a kecskeméti
választókerület vezetősége által támogatott személy előléptetését kéri a budapesti
Elektromos Műveknél.
Kelt.: Bp., 1937. március 23. 1 lev. 1 beírt oldal. (23 x 23,5 cm.) 
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Zsitvay, 1926-ban a frankhamisítás politikai hátterének kivizsgálására kiküldött
parlamenti bizottság elnöke volt. 1929-1932. között igazságügyminiszter.
Minisztersége alatt végezték ki Fürst Sándort és Sallai Imrét.

10000,-

* * *

136., KÉZDY Vásárhelyi Zoltán, Dr.: A magyarok útja Indiától Pannoniáig -
Magyar őstörténeti tanulmány. A művelt közönség számára - -.
Bp., 1939. Stephaneum Ny. 183 p. 1 kihajtható térk.
Kiadói javított papírborítóban.

6000,-
137., KISS István, Dr.: A simontornyai vár rövid története
Szekszárd, 1915. Molnár-féle Ny. 1 t. 31 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
138., KISS Lajos: Régi Rétköz
Bp., 1961. Akadémiai. 481 [3] p. 1 kihajtható nagyméretű térk.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. Megjelent 650 példányban.
„Horváth Henriknek hálás köszönettel – 1961. nov. 19. Kiss Lajos” dedikált
példány!

4000,-
139., (KOVACSÓCZKY Mihály – Császár Ferenc):
Magyarkák 1845-ből
Lipcsén, 1845. Teubner B. G. bet. IV. 236 p.
Korabeli félvászon kötésben. A kötet utolsó oldalán foltos. „Talárikák, Kos-
mikák, Pepedeumenikák. Ez utolsóban a korszak jeles személyiségeiről ír kriti-
kus, sokszor gúnyos hangnemben. Czuczor Gergely, Fáy András, Fényes Elek,
Garay János, Irinyi József, Kossuth Lajos, Nagy Ignácz, Petőfy(!) Sándor, Gr.
Széchenyi István, Vörösmarty Mihály és sokan másokról. Mindkettő, de
különösen Császár „lelkesedett” Petőfi népies költészetéért.

10000,-
140., KOVÁTS Sámuel:
Halotti rövid L. prédikátziók – Ki-adta - - csákvári refor. prédikátor.
Pesten, 1807. Találtatik Eggenberger Jósef könyvárosnál. –
(Ny.: Landerer Anna, Budán.) [12] 296 p.
Korabeli félbőr kötésben. A címlapon beragasztott címke: „Horvát András
Könyvtárából 1819”. (axioart Ø)

10000,-
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141., KOZMA Andor:
Hetedhét országból (Úti emlékek és mesék)
Kiadja a Kisfaludy-Társaság.
Bp., 1916. Franklin-T. IV. 463 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott félvászon kötésben, festett, aranyozott táblával. A
kötéstábla verzóján ex-libris.

4000,-
142., (KRENNER Miklós), Spectator:
Arad – Városkép.
/Kisebbségi magyar városkönyvek 11./
Bp., 1937. M. Kulturális Egyesületek Szövetsége. [4] 99 p. 2 kétoldalas t. (képek)
Kiadói papírborítóban.

4000,-
143., KUBINYI Miklós, Ifj.:
Árva vára – Történelmi tanulmány.
Bp., 1890. Franklin-T. 1 metszett t. 192 p. 3 t. (kép)1 kihajtható térk.
2 kihajtható kézirati hasonmás mell., 1 kihajtható t. (Gróf Thurzó György
nemzedék-rend) Második javított kiadás.
Kiadói papírborítóban.

5000,-
144., (KUN Béla, kókai):
Az orosz invázió veszélye
Bp., 1883. Athenaeum. 191 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. Az Osztrák-Magyar Monarchia katasztrófáját látja
egy orosz invázióban a nagyműveltségű jogakadémiai tanár, Andrássy Gyula
gróf miniszterelnök fogalmazója.

8000,-
145., Kurzer Lebens-Begriff des heiligen Seraphin von Monte-Granario ... bey
dessen ... Heiligsprechungs-Begängnuss ... in Druck befördert.
Pressburg, 1768. Johann Michael Landerer.
1 metszett t. (Montegranarói Szent Szerafin kereszttel és rózsafüzérrel) 67 p.
Korabeli aranyozott mintával díszített, brokát-papírborítóban. A szentté avatott,
látnok, próféta és csodatevő katolikus, kapucinus szerzetes élete.

5000,-
146., LAJOS Iván, Dr.:
Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében
Pécs, 1939. Dunántúl Pécsi Egyetemi. 99 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
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147., LAJTOR László: Az igazi Ady
Bp., 1934. História. 31 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
148., LAKY Demeter:
A’ költészetnek rövid elméleti ’s gyakorlati rendszere és történeti vázlata
Szombathelyen, 1847. Bertalanffy Imre’ Bötüivel.
[6] 236 [2] p. 1 metszett, rajzos t. (rajzrejtély, rebus) Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

A szabadságharc főhadnagya, a keszthelyi gimnázium költészettanárának
munkáját az első magyar nyelvű poetika tankönyvként tartjuk számon.

6000,-
149., LANCIANI Rudolf:
A régi Róma, a legújabb ásatások világításában
Fordította: Lubóczi Zs(igmond).
Bp., 1894. MTA. [8] 368 p. 12 t. (képek) 1 kihajtható alaprajz, szövegközti met-
szett képekkel.
Kiadói préselt (MTA.) zöld egészvászon kötésben.

4000,-
150., LEIBITZER János:
Juhtartás, vagyis legnevezetesebb oktatások a’ juhok’ nemesítéséről, számon-
adásáról, eltartásáról ’s gondviseléséről, és a gyapjú’ mosásáról, nyíréséről,
szortírozásáról, ’s a’ t. mellyeket sok esztendei tapasztalásokból, észrevételekből
’s szemlélésekből öszszeszedett ’s kiadott néhai - - gazdatiszt, és a ‚ Brűni
gyümölcstermesztő társaság’ tagja. Németből. / Gazdasági könyvtár VII./
Pest, 1833. Wigand. (Ny.:  Füskúti Landerer). 180 p.
Későbbi papírborítóban, a kiadói papírborító címlapja a borítófedélre ragasztva.
A címlapon korábbi könyvtári és másodlat bélyegzés. A címlap verzóján a
könyvtári bélyegzés mellett „Horvát István könyvtárából” bélyegzés.

A szerző (1763–1817) a modern magyar pomológia megalapítója. Gyakorlati
gyümölcstermesztési kézikönyveket írt. Több munkája csak a halála után jelent
meg.

30000,-
151., LŐVY Ferenc, Dr. – Dr. Schmidt Béla – Trózner Lajos:
A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság évkönyve 1914
Szerkesztették: - -.
(Marosvásárhely), 1914. A Társaság. – (Ny.: Révész Béla.) 213 [3] p.
Kiadói szecessziós, rajzos papírborítóban, amely Bánffy Miklós munkája.

4000,-
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152., LUGOSI Döme: A zeneművelés Szegeden –
Szeged szab. kir. város jelentése a vallás és közoktatásügyi miniszterhez.
Szeged, 1929. Város közönsége. – Ny.: Hírlapkiadó- és Ny. 111 p. 4 t. (képek)
Kiadói papírborítóban.

4000,-
153., LYKA Károly, Majovszky Pál és Petrovics Elek:
A magyar akt-kiállítás albuma / Összeállították: - -.
Bp., (1926.) „A Művészet” – Ny.: Athenaeum.
163 p. (11-156 p. képzőművészeti alkotások képei, hártyalappal)
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon kötésben. Jó példány.

5000,-
154., MADÁCH Imre: Az ember tragédiája – Drámai költemény.
Zichy Mihály öt rajzával, a költő arcképével és sztregovai kastélyának képével.
Előszó: Babits Mihály. Bp., 1923. Athenaeum.
1 t. (portré) [2] VI. 229 p. 6 t. (képek) Huszonkettedik kiadás.
Kiadói aranyozott bibliofil egészbőr kötésben, körben aranyozott lapszélekkel. 

5000,-
155., Magyarok Amerikában – Az Amerikai Magyar Munkássajtó ötven esz-
tendeje 1902-1952.
New York, 1951. Magyar Jövő Orsz. Lapbizottsága. 384 p. képekkel, rajzokkal.
Kiadói színes, rajzos papírborítóban, amely Hugó Gellért munkája.

Válogatás az emigráns folyóirat legérdekesebb cikkeiből. „A clevelandi ma-
gyarság – Ford, egy amerikai iparmágnás arcképe – Harc a horthyzmus ellen –
Rákosi Mátyásért – Az antiszemitizmusról – A faji felsőbbség legendája –
Kossuth és a Vatikán…”.

A kötet illusztrátora, Gellért Hugó (1892-1985.) emigráns grafikus, aktivista,
többek között a New York Times munkatársa, az art deco korszak legnagyobb
amerikai társadalmi művészei közé sorolják.

6000,-
156., MAGYARY Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése
Kiadja a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége.
Bp., 1927. Kir. M. Egyetemi Ny.
1 kihajtható t. VIII. 628 p. XLVI. (46 képtábla)
Kiadói papírborítóban.

6000,-
157., MIKSZÁTH Kálmán: A fekete kakas (Elbeszélések)
Bp., (1901.) Légrády T.
[4] 309 [3] p. számos szövegközti rajzos képpel. Első kiadás!
Korabeli félpergamen kötésben. Szüry: 3215.

8000,-
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158., Minorita rendü Aradi Nagy Gymnasium értesítője 1853/4 tanévre.
Aradon, (1854.) Ny.: Goldscheider Henrik gyorsgépével. 28 p. (3-11 p. A ma-
gyar szent korona viszontagságos története – Kollár János történelem tanártól)
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. (axioart Ø) 

4000,-
159., MOLDOVA György: A Puskás-ügy
/Rakéta regénytár/
Bp., (1984.) Magvető. 243 [13] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. „Veszprémi Mihály régi barátsággal és sze-
retettel: Moldova György” dedikált példány!

4000,-
160., MOLNÁR Béla Dr.: Arany János Karlsbadban
(Gyomán, 1933. Kner Izidor) [2] 22 [4] p. 2 t. (képek Arany János lakóházáról)
Kiadói az első borítófedél szélén tintafoltos papírborítóban. „Kunitzer Pistának
őszinte barátsággal – Béla” a neves orvos, bridzs szakírónak dedikált példány!
Mindössze 400 példányban megjelent, könyvárusi forgalomba nem került, ritka
Kner nyomtatvány.

4000,-
161., MOLNÁR János:
Az oltári szentségről és áldozatról a reformátusok paizsa ellen hármas könyv
Pozsonyban, 1775. Landerer M. [24] 254 p.
Korabeli gerincén pótolt, javított egészbőr kötésben, körben festett lapszéllel. A
kötéstábla verzóján ex-libris, a címlapon régi tulajdonosi bejegyzés és bélyegzés. 

30000,-
162., NADÁNYI Zoltán: Bocsáss meg – Új és válogatott versek.
Bp., (1941.) Dr. Vajna és Bokor.
139 p. Balogh István festőművész rajzaival. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely Balogh munkája.
„Bónyi Adorjánnak szeretettel – Nadányi Zoltán 1941” az író, lapszerkesz-
tőnek dedikált példány!

6000,-
163., NADLER Palma:
Nádler Róbert 1858-1938 élete és művészete
/A Bp. M. Kir. Pázmány P. Tud.egyetem Művészettörténeti és Keresztényrégé-
szeti Intézetének dolgozatai 76./ Magyar-német bilingvis.
Bp., 1942. Athenaeum. 1 t. 117 p. XIII. (képtáblák)
Kiadói papírborítóban.
„Gerevich Lacikának megemlékezésül szeretettel: (egy pálmaágat tartó cica raj-
zával)” Gerevich László művészettörténésznek dedikált példány!

6000,-
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164., NAGY Lajos:
Három magyar város
/Kis Kosmos könyvek 3./
Bp., (1933.) Kosmos. 70 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos, linómetszett papírborítóban, amely Dallos Hanna munkája.
„Balázs Sándornak régi barátsággal – 934. II. 14. Nagy Lajos” dedikált pél-
dány! (Szolnok, Hódmezővásárhely, Győr)

6000,-
165., NEMES Nagy Ágnes:
64 hattyú –Tanulmányok.
Bp., (1975. Magvető.) 285 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. Az előzéklap verzójára ra-
gasztva a költőnő portréja. „Bajcsi Cilinek barátsággal – 1984. febr. 15-én –
Nemes Nagy Ágnes” dedikált példány!

10000,-
166., NÉMETH László:
A másik mester (Regény) (I-II.)
(Bp., 1941.) Franklin-T. 194 [2] p. ; 166 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. (egybekötve) Németh László Utolsó kísérlet című
regénytetralógiájának önálló, negyedik része. Aláírt példány!

6000,-
167., NÉMETH László:
Az értelmiség hivatása
/A Tájékozódás könyvei 1./
Bp., 1944. Turul. 287 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Sok szeretettel – Németh László” dedikált példány! 

6000,-
168., NÉMETH László:
Égető Eszter – Regény.
/- - munkái/
Bp., 1971. Magvető és Szépirodalmi. 686 [2] p. Hatodik kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. A könyvtest alól vízfoltos,
az előzéken ex libris „Vörös Mihály könyve”. „Vörös Mihálynak szeretettel –
1971. ápr. 18. Németh László” dedikált példány!

5000,-
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NEMZETISZOCIALIZMUS

169., BUZA László, Dr. – Faluhelyi Ferenc, Dr. – Polzovics Iván, Dr.:
Uj irányok a nemzetközi jogban - A Magyar Jogászegylet kebelében működő
nemzetközi jogi egyesület magyar csoportja által rendezett előadássorozat: 1. A
német nemzeti szocializmus nemzetközi jogi felfogása. 2. Az olasz fasizmus
nemzetközi joga. 3. A bolsevizmus nemzetközi jogszemlélete.
Bp., 1938. Attila-Ny. 53 [3] p. 
Kiadói papírborítóban.

8000,-
170., GOLTNER Dénes, Dr.:
Az ügyész helyzete és szerepe a német jogszolgáltatásban
Különlenyomat a „Magyar Jogi Szemle” 1942… számából/
Bp., 1942. Attila-Ny. 11 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
171., KIRÁLY (Kőnig) Kelemen, P.:
Hitlerizmus és kereszténység – A németországi evangélikus hitvalló egyház
harca a nemzeti szocializmussal.
Bp., 1946. Ferences Missziók Orsz. Központja. 267 [5] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
172., KOVRIG Béla: Korfordulón - Eszmék forrongása új formák keresése az
emberi együttélés mai válságában.
Bp., 1940. Kir. M. Egyetemi Ny. 371 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „A harmadik Róma és a Harmadik Birodalom állama
; Kereszténység és nemzetiszocializmus ; Magyar nacionalizmus… stb.”

8000,-
173., RIBBENTROP, (Joachim von): Európa szabadságharca - - német biro-
dalmi külügyminiszter beszéde 1941. november 26-án Berlinben. 
(Bp., 1941. Centrum.) 24 p.
Kiadói javított papírborítóban.

8000,-
174., SÁNDOR Pál: Fasiszta munkakódexek
/Korunk könyvei 2./
Cluj-Kolozsvár, 1934. Korunk. 53 p.
Kiadói papírborítóban.
„Fasizmus és szociálpolitika; A Carta del Lavoro; Gömbös 95 pontja…”

15000,-
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175., STORM, E(rnst):
Az állam és a gazdaság – A Magyar-Német Társaság 1941. március 21-i ülésén
tartott előadás. /Magyar-Német Társaság kiadványai 10./
Bp., 1941. (Ny.: Sylvester Rt.) 14 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
176., (ZALA Imre), E. Couvrier:
Barna lázadás 1934. június 30. (A német események igazi háttere.)
Bp., 1934. Viktória ny. 29 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

Az álnéven megjelent füzet a németországi „Röhm-Putsch”, azaz a „hosszú
kések éjszakája” eseményeit tárgyalja kommunista nézőpontból. A megjelenést
követő pár héten belül a füzet fellelhető példányait elkobozták.

8000,-

* * *

177., Nemzeti dalkönyvecske
Pest, 1867. Lampel R. 1 metszett képpel illusztrált t. (Petőfi, Arany, Berzsenyi,
Kazinczy, Vörösmarty portréjával) VIII. 1 illusztrált, metszett t. („Ajánlat”
oldala) 512 p. Ötödik javított és bővített kiadás.
Kiadói dombornyomással díszített, aranyozott egészvászon kötésben, a gerinc
alján és tetején picit feslett. A kötéstábla verzójában „Sperling, H. könyvkötésze-
te, Lipcsében” címke. Az előzéklapon Odesalchi Paulinának szóló korabeli
ajándékozó sorok, a tábla verzóján „ex libris Teleki Gyula” autográf névbeírás. 

6000,-
178., NIETZSCHE Frigyes:
Im-igyen szóla Zarathustra
Fordította: Dr. Wildner Ödön. /Társadalomtudományi könyvtár/
Bp., 1908. Grill K. [2] 440 p. 9 rajzos, képes t. feliratozott hártyalappal, az első
táblán Nietzsche portréja.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr kötésben. Képekkel illusztrált „luxus” ki-
adás, a rajzok „B. T.” jelzéssel.

6000,-
179., NYÍRŐ József:
Mádéfalvi veszedelem (Regény)
(Bp., 1939.) Révai. 454 p. Első kiadás! (Huszonnyolcadik ezer)
Kiadói illusztrált egész-halinakötésben. Aláírt példány! A regény a székely
határőrség szervezésének véres történelmi tragédiáját mutatja be.

10000,-
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180., NYITRA-ZERDAHELY Lőrincz: Tisztválasztási terv
Pesten, 1834. Ny.: Füskúti Landerer. 13 p. Első kiadás!
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével.

Nyitra-Zerdahelyi Lőrinc (1793-1858) megyei táblabíró, költő rendkívül ritka
politikai tárgyú nyomtatványa.

5000,-
181., Oesterreichische auff den hollendischen Schlag, angestimbte Wunder
Trommel: Auss welcher der Oesterreichischen, Ober unnd Under Ensse-
rischen Stände jetziger zustand zuvernehmen: Als Copeyen, allerhand denck-
würdiger Schrifften… so seit ... Absterbens ... Käysers Matthiae ... hin und
wider abgegangen. Wien, 1620. Nyn. 92 [3] p. 
Későbbi (XIX. sz.) félvászon kötésben, feliratozott táblával, körben festett lap-
szélekkel.

A becses és ritka nyomtatvány az osztrák tartományokra vonatkozó, szám sze-
rint 24 történelmi dokumentumot közöl 1619 április 30-tól 1620 januárjáig.
III. Ferdinánd néven német, magyar, cseh király, Ausztria főhercege uralkodásá-
nak idején, II. Mátyás (magyar király) halálát követően. A főrendekhez és az
uralkodóhoz intézett levelek dokumentumok, jelentések az osztrák tartományok-
ra és többek között a Magyar Királyságra vonatkozólag.
(RMK III. 6088. Hubay 518.) (Studio 10/283.)

120000,-
182., Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magne
matris Mariae Sanctorumque patronorum honori debita. Editio novissima,
omnibus prioribus auctor, et locupletior.
Viennae, 1792. Joan. Thom. Nob. de Trattnern. 1 rézmetszett t. (Regina Pat-
rona Nostra) [20] 462 [8] p. 8 szövegközti egészoldalas rézmetszett képpel.
Korabeli kopottas, festett egészpergamen kötésben. (Knapp 79.)

Az imádságoskönyv I. Rákóczi Ferencről kapta a nevét. Az ifjú I. Rákóczi Fe-
renc ugyanis 1662-ben mecénása volt egy Nagyszombatban kiadott latin nyelvű
Manualénak. Ez a társulati használatra kiadott kötet tekinthető az Officianum
Rákóczianum előzményének. A Rákóczi nevet és címert az imádságoskönyv
feltehetően csak 1676, I. Rákóczi Ferenc halála után kezdte viselni: pontos évet
nem lehet tudni, hiszen az első ilyen című kiadvány csak 1693-ból maradt fenn.
Az Officium Rákóczianumok nemcsak a kialakulása első évtizedeiben, hanem
később is több módosuláson, szerkezet-változáson mentek keresztül. A legtöbb
címlapelőzéken Szűz Mária, mint Patrona Regni jelenik meg. A Bécsben kiadott
Officium Rákócziániumokban a Szűz Máriát és a gyermek Jézust ovális keretbe
foglaló lapokat Johann Christoph Winkler készítette.
(Knapp Éva: Officium Rákóczianum)

15000,-
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183., OLÁH Gábor:
Hangok lázadása (Elbeszélő költemények)
Bp., (1941.) Franklin-T. 1 t. (portré) 279 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Földessy Gyulának, szemfölnyitogató írónak, a halálon túl is hű ember-
nek, nagy szeretettel: D. 1941. junius 18. Oláh Gábor” dedikált példány!

4000,-
184., ORBÁN István, márkosfalvi:
Marosvásárhely földrajza
Sárospatak, 1943. Ny.: Kisfaludy László a Ref. Főiskola bet.
127 p. 2 kétoldalas t. (képek) szövegközti térképvázlatokkal.
Kiadói papírborítóban.
„Harsányi Irmának közös szülőföldünk emlékére kartársi üdvözlettel –
Dr. Orbán István (Sárospatak, 1943. november 3.)” dedikált példány!

6000,-
185., ORTUTAY Gyula:
Nyíri és rétközi parasztmesék
Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közli: - -.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 16./
Gyomán, (1935.) Kner Izidor. 263 p. lapszámozáson belül Buday György negy-
venöt eredeti fametszetével illusztrálva. Első kiadás!
Korabeli keresztszemes hímzéssel illusztrált egészvászon kötésben.
Számozott (525./1000) Buday György és Ortutay Gyula által aláírt példány!

6000,-
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ORVOSI KÖNYVEK

186., AGYAGÁSI Károly, Dr.: Orvos és közönség (Etika)
Maros-Vásárhelytt, 1905. Benkő László ev. ref. koll. Ny. 47 p.
Kiadói vaknyomással díszített, aranyozott, préselt egészvászon kötésben.
Az előzéken „Nagyságos Nékám Lajos e. m. tanár úrnak tisztelete jeléül – 
Marosvásárhely, 905. IV. 10. Dr. Agyagási” az orvosdoktor, bőrgyógyásznak
dedikált példány!

4000,-
187., BENKŐ Sámuel: Problema chyrurgicum: qualisnam potest esse animi
pathematum in morbos chyrurgicos influxus, et quae remedia sunt contra ef-
fectus, qui ex ejusmodi influxu oriri possunt?
Cassoviae, 1783. Typ. Landereriana. 172 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.

Benkő Sámuel (1743-1825.) Borsod vármegye főorvosa, várostörténész tu-
dományos sebészeti, műtéti problémákat fejtegető ritka értekezése. Tevékenysége
úttörőnek számít az orvosi helyrajzírás és az orvosmeteorológiai megfigyelések
meghonosításában egyaránt. Ő volt az első magyar tudományos kórboncnok.
Ő írta az egyik első várostörténeti művet is Miskolcról. (axioart Ø)

15000,-
188., BILLROTH Theodor, Dr.:
Az általános sebészi kór- és gyógytan ötven előadásban. –
Kézikönyv tanulók és orvosok számára. Fordította: Gabriely Kálmán Tr.
Budán, 1866. M. Kir. Egyetem kny. XIX. 717 p. szövegközti fametszetekkel.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott préselt, félvászon kötésben.

A szerző a 19. század második felének kiemelkedő, úttörő sebésze, szenvedé-
lyes zenész, igazi hegedűvirtuóz volt.

15000,-
189., CHELIUS M(aximilian) J(osef), Dr.:
Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kiadott - -. I.
A’ negyedik öregbített és javított eredeti kiadat után a’ pesti m. k. egyetembeli
orv. kar oskolai használatára fordítá: Bugát Pál.
Budán, 1836. M. Kir. Egyetem bet. [8] XX. 21-349 [3] p.
Későbbi félvászon kötésben, a korabeli kötés gerince gondosan felragasztva. A
címlapon „D. Sihulszky” (Sihulszky Frigyes Kassa főorvosa) tulajdonosi bé-
lyegzés. A mű 1836-1844 között 4 kötetben jelent meg. (axioart Ø) Komplett
sorozat árverésen nem szerepelt és ez az első kötet sem. Rendkívül ritka mű! 

30000,-
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190., CSORBA Jó(z)sef:
Hygiastika vagy is orvosi oktatás, mit kell tenni az egésség fenn-tartására, és a'
betegség gyógyítására addig is, míg orvos érkezik. 
Pesten, 1829. Patzkó. X. [6] 294 [2] p. 1 színezett rézmetszett t. („Tehénhimlő,
v. Mentő himlő” rajza) Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A kötéstábla belső oldalán „T. Szűry István Úrnak barátsága jeléül – a Szerző”
Sopron vármegye főorvosa által dedikált példány! A dedikáció vízszintes vonal-
lal áthúzva, alatta „A’ Halasi ref. Gynasiumé” korabeli belyegyzés. A címlapon
gyűjteményi bélyegzés. (Győry 146. old.)

45000,-
191., FISCHER (József), Joseph(us):
Dissertatio inauguralis medica de Tremore quam Annuente Inclyta facultate
medica in celeberrima ac Regia Universitate Budensi…
Budae, 1782. Typis Catharinae Landerer. [8] 84 [4] p.
Korabeli papírkötésben. A címlapon bélyegzés, Prov.: „Ex Bibl. Com. F.
Széchényi” Széchenyi Ferenc könyvtárából.; a verzón OSZK. fölöspéldány.

Fischer József 1794 és 1796 között Pozsony vármegye külső (galántai) járásá-
nak az orvosa. Pártfogójának, gróf Károlyi Antal Szatmár vármegyei főispánnak
ajánlott értekezését a reszketésről írta. Leírja fajait (általános - részleges; nyelv,
fej, kéz, láb, féloldali; állandó - időszakos). Az egyszerű okok között szerepel a
megerőltető fizikai terhelés, éhezés, ideglekötés és az öregség. A rejtettebb okok
közt is az öregedés áll az első helyen, de az örökletes károsodás, túlérzékenység,
a zsigerek károsodása, lelki bántalmak mellett gyógyszerek, szeszes italok, a
mértéktelen kávéivás, férgek, túlzott vérlebocsátás, lázak, stb. is okozhatnak
reszketést. A prognózis a többi tünettől (vérzés, görcsök, önkívület, stb.) függően
változó. A kezelés lehet gyógyszeres (hánytató, görcsoldó, izzasztó szerek,
erősítők) vagy sebészi (érvágás, beöntések, melegítés, kenés, lemosások) de
fontos a megfelelő táplálék és a jó levegő is (Dörnyei).
Győry 83. old. Dörnyei 199. (Studio 18./230.)

24000,-
192., HINTS Elek Dr., farkaslaki: Az őskori és ókori orvostudomány
Bp., 1939. Eggenberger-féle. 332 p. (A kötet elején az előcímlap, végén a tárgy-
mutató utolsó két lapja hiányzik.) szövegközti képekkel, ábrákkal.
Hozzátartozik:
HINTS Elek Dr., farkaslaki: A középkori orvostudomány
Bp., 1939. Eggenberger-féle. 429 p.
Mind két kötet egységes aranyozott egészvászon kötésben. (2 db.) A második
kötése foltos. Az első kötet címlapján: „Őszinte tisztelete jeléül a szerző”
dedikált példány!

8000,-
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193., NÉKÁM Lajos, Dr.:
Drámák az orvostudományban -… székfoglaló előadás.
Kiadja a Szent István Akadémia.
Bp., 1933. Centrum. 24 p.
Kiadói papírborítóban. A jobb alsó sarkában apróbb ázással a füzet végén. 

4000,-
194., SCHMIDT T(heodor), Dr.:
A boncztan alapvonalai –
Kórodai gyakornokok és fiatal orvosok számára.
Magyarra fordította: Id. Dr. Purjesz Zs(igmond).
Bp., 1881. Franklin-T. [4] 332 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben. Jó példány. (axioart Ø)

12000,-
195., SCHRADER és Schmalz (Frigyes):
Gondos és tapasztalt juh-orvos vagyis leírása a juhok nyavaláinak és azok gyó-
gyításmódjának, tekintettel a’ merino- és nemesített juhokra.
Kassán, 1835. A Literaturai Intézetben. [4] 91 p.
Kiadói foltos papírborítóban. Schrader kilétéről nem tudunk, Schmalz Frigyest
Kóssa Gyula említi állatorvosi könyvészetében.

24000,-
196., SOLTÉSZ János: Népszerű orvostan
(Medicina popularis.) – Műveltebb nemorvosok számára - -.
S.Patakon, 1851. Ny. Nádaskay András. [16] 447 p.
Későbbi gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben. A címlapon poss.:
„Szentpétery Sámuelé, Pelsőc 1852.” református lelkész, Tompa Mihály barátjá-
nak autográf tulajdonosi névbejegyzése.

24000,-
197., TRNKA [Vencel], Wencesla(us) de Krzovitz:
Historia Febris Hecticae omnis aevi observata medica continens.
[Bécs] Vindobonae, 1783. Graeffer. (Budae, Typis Catharinae Landerer).
[10] 415 [15] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félbőr kötésben, festett lapszélekkel.

A szerző (1739-1791) cseh származású anatómus és patológus, bonctant taní-
tott a nagyszombati egyetemen, később a budai, majd a pesti egyetemnek lett az
általános kór- és gyógyszertantanára egészen haláláig. Szorgalmas tudós volt,
számos kórképről írt. Mária Terézia személyi orvosa. Műkedvelő zeneszerző.
Két korábban Mozartnak tulajdonított kisebb munkáról derült ki, hogy
valójában a műkedvelő orvos, Trnka műve. (Studio 15/110.)

30000,-
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198., WESZPRÉMI István:
Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza I-IV.
Fordította: Kővári Aladár. A 4. kötetet fordította: Vida Tivadar.
Bp., 1960-62-68-70. Medicina.
LVIII. [22] 479 p. ; 475 p. ; 1017 [3] p. ; 1111 p. 1 kihajtható t.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott egészvászon kötésben, a második és ne-
gyedik kötet kiadói papír védőborítóban. (4 db.) Megjelent 1100 példány. 

A magyar orvostörténeti irodalom kiemelkedő darabja, a hazai orvostörténet-
írás úttörőjének főműve. A szerző orvos, a század egyik kiemelkedő tudású poli-
hisztora volt. Egy 1755-ben Londonban megjelent munkájában a világon az
elsők között szorgalmazta a pestis elleni védőoltás bevezetését. Művében a Ma-
gyarországon és Erdélyben valaha is tevékenykedő orvosok életrajzi adatait
gyűjtötte össze. Létrejötte évtizedes adatgyűjtés eredménye, összeállításában a
legnevesebb tudósok segítettek, köztük Bod Péter, Katona István, Pray György
és Cornides Dániel is. A mű páratlan jelentőségét felismerve a kor egyik leg-
nagyobb mecénása, gróf Ráday Gedeon is támogatta a szerzőt. A művelődéstör-
téneti szempontból gazdag anyagban számos olyan név szerepel, amelynek a mű
az egyetlen lelőhelye. Az 1774-78 között megjelent latin nyelvű munka fordítását
a Medicina kiadó készíttette el az Orvostörténeti Könyvtár támogatásával.

20000,-
199., ZELENYÁK János: A gyógynövények hatása és használata
Bp., 1908. Stephaneum Ny. LII. 256 p. 20 kihajtható t., két oldalas kromoli-
tográfiák, hártyalappal (Az első tábla a hajtás mentén elszakadt). Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben az első kötéstáblán színes kőnyomatú képpel. 

15000,-

* * *

200., ÖVEGES József: Érdekes fizika
Bp., 1963. Táncsics. 271 p. Jets György szövegközti rajzaival. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Hümpfner Imrének szeretettel ajánlom – Bp.
1963. V. 26. –Öveges József” dedikált példány!

6000,-
201., PALÁGYI Menyhért: Madách Imre élete és költészete
Bp., 1900. Athenaeum. 1 t. (Madách, Jankó János rajza) [4] 444 p. 6 t. (képek)
5 kézirati hasonmás mell.
Korabeli gerincén aranyozott, bordázott félbőr kötésben. A kötéstábla verzóján
az ÁKV. Antikvárium címkéje, az előzéken poss.: „Glitzke Sándor tulajdona”
gyűjteményi bélyegzés.

6000,-
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202., PALÓCZI Edgár:
Báró Tóth Ferenc a Dardanellák megerősítője (1733-1793)
Bp., 1916. A Vörös Félhold támogatására alakult országos bizottság.
IV. 1 t. [16] 340 p. 1 kihajtható, nagyméretű kézirati hasonmás t. 1 kihajtható
t. (Báró Tóth Ferenc származásrendje)
Kiadói egészvászon kötésben. „martonosi Baráth Családnak őszinte barátság-
gal egy új barát – Palóczi Edgár, Budapest, 1934. XI. 18.” a kultúrtörténész,
tanár által dedikált példány!

A szerző a holocaut áldozata lett. A martonosi Baráth család egyike Győr
vármegye okmányilag igazolható legrégibb armalista nemes családainak. II. Lajos
királytól nyertek armalist és nemesség-megerősítést.

8000,-
203., PALOTAI Boris:
Kakasszó – Elbeszélések az épülő Sztálinvárosról.
(Bp.), 1951. Szépirodalmi. 117 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. „Vészi Bandinak örök jó barátomnak, örök jó
barátsággal – Boris 1951.” Vészi Endre író, költőnek dedikált példány!

4000,-
204., (PÁPESCH Mátyás): Epicedium cineribus excellentissimi, ac illustrissimi
domini comitis Georgii Festetics de Tolna S. C. et R. A. Majestatis camerarii
... die 5-ta Aprilis fatis functi solo grati animi nomine ob insignia ejusdem in
patriam et literas merita ab II-da humanitatis schola scriptum anno 1819
Tatae. (Komárom) Comaromii, 1819. Clarae Weinmüllerianae. [8] p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. A pap, tanár
búcsúztató verse a keszthelyi Georgikon alapítójának búcsúztatására. (axioart Ø) 

4000,-
205., (PÁZMÁNY Péter): Kempis Tamásnak Kristus követéséről négy könyvei,
mellyek a Bóldog emlékezetü Kárdinál Pázmán Péter esztergami érsek által
meg-magyaráztattak; most pedig a magyar nemzetnek lelki épületire, és ok-
tatására újonnan ki-nyomtattattak.
Kassa, 1782. Landerer Mihály bet. 1 rézmetszett t. [8] 319 [7] p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben.

12000,-
206., POINCARÉ, Vaillant-Couturier, Viviani, Briand, Painlevé:
A világháború felelősei - - beszédei a francia képviselőház 1922. júl. 5. és 6-iki
ülésén.
Bp., 1922. Hornyánszky V. 79 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-

45



207., POZSÁR István:
A csongrádmegyei céhek története
Csongrád, 1912. Bozó és Justin. VI. 221 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben.
A kötéstábla verzóján „ex libris Szabó Dezső könyvtárából”.

5000,-
208., PRÓNAY Gábor, Báró:
Vázlatok Magyarhon népéletéből
Pest, 1855. Geibel Armin sajátja. [4] 93 p. a címlapon metszett képpel.
(A 25 színezett kőnyomat példányunkból hiányzik!)
Későbbi félvászon kötésben. A címlapon bélyegzés és a „Nagy Szebeni magyar
olvasó egylet tulajdona” korabeli tintával írt bejegyzés.

„A paraszt lakodalmak – A vadászat – A halászat – A magyarhoni népvise-
let…” stb. A kötet legnagyobb értékét a színes kőnyomatok tennék ki, de maga
a mű szerző szándéka szerint fontos politikai-közéleti szerepet is betöltött. A
nemzet felemelkedését szem előtt tartó arisztokrataként célja volt - hasonlóan
gróf Andrássy Manóhoz - a nemzeti öntudat ébrentartása és erősítése a vesztes
szabadságharc után.

20000,-
209., RÁCZ, (József) Josephus:
Veriverbia duodecim quae collegit, et edidit cum quibusdam miscellaneis…
Szegedini, (1834.) Heredum Urbani Grünn. 32 p.
Későbbi papírborítóban, címkével. (axioart Ø)

3000,-
210., RADNÓTI Miklós:
Meredek út – Versek.
(Bp.), 1938. Cserépfalvi. – (Ny.: Kner Izidor, Gyoma.) 59 [5] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A kötet tipográfiáját Haiman-Kner György tervezte.
„Schwarcz Lajoséknak szeretettel – Radnóti Miklós 1938. dec. 16.” dedikált
példány!

300000,-
211., (REGIOMONTANUS, Johannes) Királyhegyi János:
Cisio az-az az astronomiai tudományoknak rövid értelemmel való le-irása.
A’ tsillagoknak, Planétáknak és Ég-béli jeleknek etc. Külömb-külömb ter-
mészeteknek folyásáról az Emberek' jegyféle Complexiójáról, természetiről és
tulajdonságairól mindenik Hólnapban mitsoda rendtartással éljen az Ember,
mind ételben és italban, mind aluvásban és förödésben, tisztulásban és vágás-
ban. Az hires-neves Királyhegyi János irásaiból Magyar nyelvre fordittatott és
sok helyeken megbővittetett.
(Debreczenbenn, 1810. Ny.: Csáthy György.
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[2] (kézírással pótolt címlap) 116 p. fametszett képekkel és a csillagjegyek famet-
szet képeivel illusztrálva. Későbbi félvászon kötésben. (Petrik Ø)

Példányunk vélhetően azonos a Krisztina Antikvárium 1998-ban árverezett
(2./40.) példányával. Feltételezik, hogy a kiadás a kötet végén hiányos lehet, de
ennek ellentmond, hogy általam ismert nagyváradi kiadás tartalmában azonos,
ugyanígy fejeződik be. A szakirodalom által eddig nem ismert csíziókiadás. Az
elnevezés – amely eredetileg versbe szedett öröknaptárat jelöl – a középkori ün-
nepnaptárak első két szavából – Cisio Janus – ered. A Cisio az újév (circumcisio
Domini – az Úr körülmetélése), a Janus pedig a Januarius hónap rövidítéséből
keletkezett. Az első nyomtatott naptárat a Mátyás udvarában is megfordult jeles
csillagász, Regiomontanus adta ki 1474-ben, Nürnbergben. Az első magyar
nyelvű naptár Krakkóban jelent meg 1545 és 1550 között. A későbbi századok
népkönyvszerű csízióinak ősei az 1592-es kolozsvári és az 1650-es lőcsei kiadás.
Ez utóbbin szerepel Regiomontanus neve is. A következő, évszámmal is ellátott
kiadás 1797-ből való. Ez nem jelenti azt, hogy addig nem jelentek meg ilyen
jellegű könyvek, hanem egyrészt a használat jellege miatt sok megsemmisül-
hetett, másrészt elterjedt gyakorlat volt, hogy évszám helyett a „nyomtattatott
ebben az esztendőben” szöveg olvasható a címlapon. A nagy példányszámú,
széles körben terjesztett népkönyvvé válás természetesen tartalmi változást is ho-
zott. A naptárrész mellett megjelentek a jövendölések, álomfejtés, mezőgazdasági
és házi orvoslási praktikák, valamint az egyszerű nép nyelvén megfogalmazott
tudományos fejezetek is. A legtöbb XVIII-XIX. századi csízió kiadás a Landerer
nyomdához köthető, nagyváradi, debreceni kiadása szinte fellelhetetlenül ritka. 

20000,-
212., REMENYIK Sándor:
Gondolatok a költészetről
Arad, 1926. Vasárnap Irodalmi és Ny. 62 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

3000,-
213., RIDEG Sándor:
Kristóf rózsafái
/Táncsics könyvtár/
Bp., (1960.) Táncsics. 295 [5] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Kovács Imrének baráti szeretettel: Rid(e)g Sándor – 1960. VI. 4.” dedikált
példány!

6000,-
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SAKK IRODALOM

214., ABONYI István:
Budapest 1 ½ : Berlin ½
/Magyar Sakkvilág könyvtára 2./
Kecskemét, (1938.) M. Sakkvilág. 52 [4] p.
Kiadói papírborítóban. Az első oldalon „Az Abonyi Sakkör 1939. évi házibaj-
nokságának II. díja Nagy Béla úr részére…” ajándékozási sorok, a sakkör
bélyegzőjével.

3000,-
215., AKANTISZ Viktor és Rozsnyai Károly:
A sakkjáték legujabb nagy kézikönyve –
Kezdőknek és sakkozóknak. Legteljesebb útmutató az elméleti és gyakorlati is-
meretek alapos elsajátítására megtanulás utján ugy a sakk technikáját, mint gon-
dolkodástanát illetőleg a kezdetleges játéktól a legmagasabb fokig. 360 ábrával,
250 mesterjátszmával (köztük a Millenáris Nemzetközi Sakkmesterverseny) és
150 feladvánnyal.
Bp., (189?) Rozsnyai Károly.
VIII. 360 p. sakk ábrákkal illusztrálva. Harmadik kiadás.
Kiadói enyhén kopottas festett, illusztrált egészvászon kötésben. Az ajánlás
oldalán a Polgár családnak szóló ajándékozó sorok 1989-ből.

8000,-
216., BARCZA Gedeon: A sakk
/Somody-könyvek/
(Kecskemét, 1943. Első Kecskeméti Hírlapkiadó.)
144 p. sakk ábrákkal. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban, amely Mester S. munkája.

4000,-
217., BILGUER, P(aul) R(udolf):
Handbuch des schachspiels
Előszó: v. d. Lasa. 
Leipzig, 1852. Veit & Comp. XII. 494 p. sakkábrákkal. Második kiadás.
Korabeli aranyozott, illusztrált kopottas egészvászon kötésben. A kötet lapjai
alsó felében vízfoltos. A becses mű korai második kiadása.

A fiatalon 24 évesen elhunyt sakkmester a porosz hadsereg hadnagya volt.
Nagy hatással volt a sakk világára.

15000,-
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218., CHALUPETZKY Ferenc:
A győri Sakk-kongresszus, nemzetközi mesterverseny és főtorna 1924.
Sakktörténeti cikkek. A mesterverseny összes, a főtorna válogatott játszmái.
A nemzeti feladványverseny eredménye. Sakkfeladvány műszótár. Maróczy Géza
és többek közreműködésével szerkesztette: - -.
Gróf Klebelsberg Kunó előszavával.
(Győr), 1924. Győri Sakkör. (Ny.: Első Kecskeméti.) 582 [2] p. 12 t. (képek)
Kiadói gerincén aranyozott félvászon kötésben, rajzos borító címlap a könyvtest-
be kötve. A címlap verzóján (121.) számozott, „Neukomm Gyula úrnak hálája
és köszönete jeléül a Győri Sakkör – Chlaupetzky Ferenc főtitkár és Späth
Gyula elnök” ajándékozott, dedikált példány!

Neukomm Gyula a magyar feladványköltészetben betöltött szerepe egyedülálló.
A Győri Sakk-kör történetében kiemelkedő jelentőségű a Magyar Sakkszövetség
második kongresszusának és nemzetközi versenyének megrendezése, melyre
1924 augusztusában került sor. Magyar sakk-történelmi kuriózum!

20000,-
219., Deutsche schachzeitung organ für das gesamte schachleben. 1907.
Zweiundsechzigster jahrgang. Herausgegeben: Johann Berger und Carl
Schlechter. Leipzig, 1907. Veit & Comp.
VIII. 1 t. (Hermann von Gottschall német sakkmester) 392 p.
Korabeli egészvászon kötésben. A német sakkújság a világ leghosszabban kiadott
folyóirata, amely először 1846-ban jelent meg, 1988 decemberében szűnt meg. 

15000,-
220., ELEKES Dezső, Dr.: Sakkozók kincseskönyve – Magyar sakk almanach.
(Kecskemét), 1926. Első Kecskeméti Hírlapkiadó. – Magyar Sakkvilág.
208 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

6000,-
221., HELWITZ, Georg v.(on) d.(er): Die Kunst des Schachspiels nach der
neusten und besten Theorie wie Praxis.
Ein gründlicher Leitfaden für Anfanger und Geübtere von - -.
Berlin, (1865.) Wilhelm Grothe. [4] 98 [2] p. sakkábrákkal.
Hozzákötve:
BREDA, Alphons von: Praktisches Schachbüchlein oder Deutliche Darstel-
lung der Regeln des Schachspieles, anschaulich gemacht und erläutert durch
die sinnreichsten Züge und Musterpartieen berühmter Schachspieler.
Quedlinburg und Leipzig, 1861. Ernst’schen.
VIII. 136 p. Harmadik javított kiadás.
Korabeli félbőr kötésben. (2 mű, egybekötve)

10000,-

49



222., MÁRKI István:
A sakkjáték tankönyve – Kezdők és haladottabbak számára.
Mintajátszmákkal, számos feladvánnyal és 129 ábrával.
Bp., (1897.) Athenaeum. XII. 352 p. sakk ábrákkal. Második kiadás.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon kötésben.

8000,-
223., MARÓCZY Géza:
Így kezdtem… - - visszaemlékezései sakkmesteri pályafutásának kezdetére. –
201 nagyrészt ismeretlen Maróczy játszma az 1891-1900. évekből.
(Bp.), 1942. (Légrády T.) 192 p. Első kiadás!
Kiadói felkasírozott rajzos papírborítóban. (A kötet végére kötve néhány plusz
lap a műből.) „Buzdítással Maróczy Géza” dedikált példány!

6000,-
224., STEINER Lajos:
Sakkiskola
/Magyar Sakkvilág könyvtára 5./
Kecskemét, (1935.) M. Sakkvilág. 96 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

3000,-
225., SZÖGHY József és Palásti László:
Félbeszakadt játszma
(Bp., 1942. Ny.: Kis Gyula és Társa.) 119 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.

4000,-
226., SZÖGHY József:
150 válogatott feladványa
(Kecskemét, 1944. Szerző - Első Kecskeméti Hírlapkiadó.)
1 t. (szerző) 61 [3] p. sakk ábrákkal. Első kiadás!
Kiadói aranyozott keménytáblás papírkötésben.
„Emlékül sakktársi szeretettel – Szöghy József 1944. VII. 6.” a vendéglátós
sakkmester által dedikált példány! 

6000,-
227., TARRASCH, Dr. S(iegbert) und Chr. Schröder:
Das Internationale Schachturnier des Schachclubs Nürnberg im juli-august
1896. Sammlung samtlicher partien.
Herausgegeben von - -.
Leipzig, 1897. Veit & Comp. XXX. 294 p.
Korabeli félvászon kötésben.

8000,-
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228., WEKERLE, L(ászló) Dr.:
Die philosophie des schach
Leipzig, 1879. Veit & Comp. [4] VIII. 136 p. 1 kihajtható tábla. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott félbőr kötésben.

A szabadkőműves (Humboldt páholy) jogtanácsos, tanfelügyelő Erkel Ferenc-
nek ajánlja művét, mint sakkmesternek. Erkel az 1864-ben Széchényi Ödön
által alapított Pesti Sakk-Kör első alelnöke, majd haláláig elnöke volt.
Nagyon ritka sakk könyv!

20000,-

* * *

229., SATURNUS:
A helyzet és a Bánffy-kormány
Bp., 1899. Hornyánszky V. 21 [3] p.
Kiadói (szecessziós) illusztrált papírborítóban.

A ritka politikai pamflet szerzője ismeretlen. A Bánffy-kormány a kiegyezés
utáni kilencedik magyar kormány volt Losonczi báró Bánffy Dezső vezérletével.
Bukását Tisza Kálmán véderőreform javaslata okozta, utódja Széll Kálmán lett. 

4000,-
230., SCHWARCZ Gyula: Görög történelem különös tekintettel az athenei
történelemre és ennek forrásaira
Bp., 1900. MTA. VIII. [2] 743 [5] p.
Későbbi félvászon kötésben.

8000,-
231., SCHWARTZ Elemér:
A nyugatmagyarországi német helységnevek
Bp., 1933. (MTA. – Ny.: Dunántúl Pécsi Egyetemi.) 295 p. Második kiadás.
Későbbi modern egészvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a kötéstáb-
lára ragasztva. „Oszkáréknak szeretettel – Sch. Elemér” dedikált példány!

4000,-
232., SIKABONYI Antal:
Jókai és Komárom
Különlenyomat Az Est hármaskönyvéből.
Bp., 1925. (Ny.: Athenaeum.) 32 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Kertész Edééknek meleg barátsággal – Sikabonyi
Antal” dedikált példány!

6000,-
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233., SIKABONYI Antal:
Jókai és szülővárosa –
Különlenyomat a Jókai Emlékkönyvből.
Komárom, 1925. (Spitzer Sándor Ny.)
31 p. két fametszett képpel. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Kertész Edééknek nagy szeretettel – Sikabonyi Antal” dedikált példány!

6000,-
234., SIKLÓSSY László, Dr.:
Műkincseink vándorutja Bécsbe
Bp., 1919. Táltos. 236 [4] p. 8 t. (képek) szövegközti rajzos képekkel.
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Palmer Kálmánnak régi barátsággal – Budapest, 1920. XII. 23. Siklóssy
László” Palmer Kálmán (1860-1933.) író, országgyűlési gyorsírónak dedikált
példány! A kötetet az a feltételezés hozta létre, hogy a békeszerződés lehetőséget
ad a magyar eredetű műkincsek visszaigénylésére.

4000,-
235., SIPOS Zsigmond, Dr.:
Borzsova monographiája
Beregszász, 1911. Balogh Tamás kny. [2] 290 [14] p. 14 t. (képek) 2 kihajtható
mell. (leszármazási tábla) ; 1 mell. (hirdetési címke beragasztva a címlap elé)
Kiadói papírborítóban.
A rendőralkapitány helytörténeti írása a kárpátaljai magyar településről.

8000,-
236., STUHLMANN Patrik dr.:
Etikai problémák
Bp., 1916. Eggenberger-féle. 196 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„Nagyságos Takács Béla tanfelügyelő úrnak őszinte nagyrabecsüléssel – Kassa,
1916. nov. 9-én – a szerző” a pemontrei rendi bölcseleti tanár, a kassai jog-
akadémia tanára által dedikált példány! 

4000,-
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SZABADKŐMŰVESSÉG

237., A szabadkőművesség kézikönyve – Kézirat szabadkőművesek számára.
I rész: Inasfok.
(Bp.), 1946. M. Szimbolikus Nagypáholy. 31 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
238., BALASSA József:
A szabadkőművesség története
/Mindent tudok könyvtár 6./
Bp., (1924.) Béta Irodalmi Rt. 90 [6] p.
Korabeli félvászon kötésben.

6000,-
239., (BÚS Jakab), Kabos:
A szabadkőművesség a kulisszák mögött
Bp., 1910. Pázmáneum ny. 45 p.
Kiadói javított papírborítóban.

A művet számos bibliográfia – tévesen – Kabos Ede műveként említi.
8000,-

240., GARIBALBI tábornok, (Giuseppe):
A szerzetes uralma vagy Róma a 19-ik században (I-II.)
Pest, 1870. „Reform”. XIV. 265 p. ; IV. 315 p.
Korabeli félvászon kötésben. (egybekötve)

8000,-
241., (HAYPÁL Benő), Paulus:
Antimorál?
Bp., (190? körül) Pallas. 56 p. Első, egyetlen kiadás!
Kiadói rajzos fametszett papírborítóban, Voit Ervin (Bartók Béla unokatestvére)
festőművész munkája.

A szabadkőműves református lelkész, a Sas-páholy alapítójának álnéven meg-
jelent munkája. Ő adta össze Ady Endrét és Csinszkát. Adyt halálakor is ő bú-
csúztatta. Munkájában a szabad szerelemről és társadalmi előítéletekről értekezik. 

6000,-
242., (HOLLÓS László?) Papramorgó:
Barátfülek (I-III.) (Teljes sorozat!)
Első füzet: Antiklerikális okoskodások a kath. congressusi komédia, a felekezeti
iskolák, a papság népámítási törekvései és egyéb szent dolgok felett.
Írta az Esztergomi Érseki Szék engedélye nélkül - -.
Második füzet: Csalhatatlan okoskodások a római szultán világi birodalma, a
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kalifák utódjának csalhatatlansága, a lateráni nagydiván viselt dolgai és a katho-
lilicismus egyéb „titkos betegségei” fölött. IX. Pius pápa tiszteletére írta: - -.
Harmadik füzet: Szent elmélkedések a papság vérszomja, az inquisitio gaztettei,
az új syllabus káromkodásai és a zsinat egyéb botrányai felett. Igazhivők számára
írta - -.
Pest, 1870. Heckenast G. 128 p. ; 128 p. ; 127 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben. (egybekötve)

A szabadkőműves, antiklerikális gúnyirat füzetei együtt ritkán lelhetők fel. A
könyvészet valószínűleg helytelenül több helyen Koródy Sándort jelöli meg
szerzőként, aki a „Papra Morgó” álnevet használta. Ennek ellent mond az is,
hogy Heckenast, Hollós László Papi titkok c. folyóiratát hirdeti a harmadik füzet
utolsó oldalán. – Hollós László (1845-1876) az egyik első szabadkőműves páholy
alapító tagja a szabadkőműves mozgalom szervezője, a mozgalom magyarországi
történetének első feldolgozója. A Nagy Orient Szabadkőműves Páholy alapító
tagja és titkára. Nézetei a kiegyezést elutasító szélsőbaloldali Böszörményi Lász-
lóhoz álltak közel, írásaiban is elsősorban az elbukott forradalom és szabad-
ságharc emlékeivel foglalkozott, tartotta a kapcsolatot az emigrációban lévő
Kossuth Lajossal is.

20000,-
243., WENINGER Antal, Dr.:
I. A nővérekhez – Tartotta az 1946. szeptember 11-iki nővérmunkán.
II. Mozart – Tartotta az 1946. december 2-iki Mozart ünnepi munkán. - -
két előadása a Reform □-ban.
Bp., 1947. M. Szimbolikus Nagypáholy. 26 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-

* * *

244., SZABÓ Magda:
Pilátus (Regény)
Bp., 1963. Magvető. 302 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Janó Emiliának, 1963. május 28. – Szabó Magda” dedikált példány!

8000,-
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245., (SZAITZ Leó Antal Mária, Máriafi):
Barátságos válasz az igaz katholikus magyar nevezete alatt, a’ Magyar Daniel-
nek rövid meg-jegyzéseire adatott feleletre
Hn., 1791. Nyn. 100 p.
Korabeli javított papírborítóban. A címlap és az utolsó lap alsó szélén gondosan
javított, a címlapon korábbi bélyegzés és a szerző neve korabeli írással (autográf?).
A 93-95. oldalakon keresztben áthúzás, ahol a papok ágyasairól ír.

Szaitz Leó (1746-1792) szervita rendi szerzetes. 1773-tól prokurátor (helytartó)
Egerben. Besennyei György és Kazinczy barátja. Kazinczy Ferenc „szép magyar
tollú s magyar történeteinkben igen járatos polemistának” nevezte. A jozefinista
törekvések, felvilágosodás, protestantizmus egyik legelszántabb ellenfele volt.
Heves, gúnyos, személyeskedő vitát folytatott Trenk Frigyessel és Szacsvai Sán-
dorral. Álnevei: Máriafi István, Kalapácsics György, Magyar Dániel. Ezen névte-
lenül írt munkája a korábban Igaz Hazafi Magyar Dániel álnéven írt munkájára
adott felelet. (Igen rövid megjegyzések…, hogy a felséges hazát törvényes köte-
lességére emlékeztesse. Hn., 1790.) Ritka katolikus vitairat, könyvárverésen
egyszer szerepelt.

40000,-
246., SZALÓCZY Pelbárt, P.: Az elmélyülés napjai – Elmélkedések.
Bp., (1942.) Szent István-T. 224 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. „Dr. Várdai Béla Úrnak a Sz. István
Akadémia osztályelnökének őszinte hálával és mély tisztelettel – Esztergom,
1943. – P. Szalóczy Pelbárt” a ferences r.k. pap, gimnáziumi tanár által
dedikált példány! (Jolsvay Elek álnéven verseket is írt.)

4000,-
247., SZANA Tamás:
Nagy szellemek – Leopardi – Poe Edgar – Burns – Tegner – Heine – Lenau.
Pest, 1870. Aigner Lajos. [4] 173 [3] p.
Kiadói vaknyomásos, díszesen aranyozott egészvászon kötésben. A kötéstábla
verzóján ex-libris.

4000,-
248., (SZÁSZ Móses, vargyasi – Füzi János, Homoród Karátsonfalvi):
A bölts elöljáró, lerajzolva két halotti beszédekben, melyek néhai n. ajtai Lázár
István urnak... végső meg-tiszteltetésére az Unitáriusok’ Kolo’svári temp-
lomában mondottak 1811ben Szent András havának 10dik napján.
Kolo’sváron, 1812. Ny.: a’ Ref. Kol. bet. [2] 78 p.
Korabeli papírborítóban. A két beszéd önálló címlappal, folyamatos lapszá-
mozással. Lázár István (1742-1811) kolozsvári unitárius püspök, egyházi író
búcsúztatója.

4000,-
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249., SZÉCSI Margit: A trombitákat összesöprik (Versek)
Bp., 1965. Magvető. 141 [3] p.
A költő férje, Nagy László költő, grafikus egészoldalas rajzaival. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban, amely Nagy László
munkája. „Gyurinak, Editkének szeretettel – Margit” Bodnár György iroda-
lomtörténésznek és feleségének dedikált példány!

4000,-
250., SZEDERKÉNYI Anna:
Az asszony meg a fészek – Könyv az asszonyról.
Bp., (1928.) Singer és Wolfner. 165 [3] p. Első kiadás!
Kiadói szecessziós, rajzos papírborítóban, amely Breznitzky Olga munkája.
„Zábrák Dénesné Juliskának, annak az asszonynak, akinek férje elmondotta,
hogy a legboldogabb embernek érzi magát a földön. Áldja meg az Isten ezt a
remek asszonyt. – 1929. nov. 20. Szederkényi” dedikált példány! Az írónő
elsősorban a Courths-Mahler-regények fordítójaként szerzett magának hírnevet. 

6000,-
251., SZÉKELY József:
Liliputfalvai Liliputi Tóbiás – Regény.
Pesten, 1851. Eisenfels és Emich. 165 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben. Vidám hangvételű fantasztikus regény. A szerző
Pest megye levéltárosa részint Cervantes világhírű regényét utánozta, részint az
angol humoristáktól tanult.

8000,-
252., SZEKFŰ Gyula:
A magyar bortermelő lelki alkata – Történelmi tanulmány.
Bp., 1922. Eggenberger-féle. 83 p.
Kiadói javított papírborítóban.

8000,-
253., SZENTGYÖRGYI Dénes:
Maros-vásárhelyi lexikon / Szerkesztette: - -.
Maros-vásárhely, (1912.) Adi Árpád Kossuth-Kny. 240 p. szövegközti képekkel.
Kiadói javított papírborítóban. A címlapon bélyegzés és tulajdonosi bejegyzés. 

4000,-
254., SZEPES Mária: Álomszótár – Tervezzük meg álmainkat!
Bp., 1989. Háttér. 151 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. „Jókai Annának – mégegyszer és mindig újra,
gyönyörű, beteljesülő álmokat kívánva – szeretettel, szövetséggel – Szepes
Mária 1990. I. 10.” az írónőnek dedikált példány!

6000,-
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255., SZEPESI György: Gól! Góóóól! 2000 gól!
Bp., 1963. Sport. 236 [4] p. 8 kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban. /Színes sportkönyvtár/
„Tüske Klárinak sok szeretettel – Szepesi György” dedikált példány!

4000,-
256., SZIKSZAI György: Keresztyéni tanítások, és imádságok, a’ keresztyén
embernek külömbb-külömbb-féle allapati és szükségei szerént, mellyeket a’
vélek élni akaróknak lelki hasznára harom szakaszokban készített, s’ kiadott
néhai - - debreczeni senior, és prédikátor.
Po’sonyban, és Pesten, 1818. Füskúti Landerer örököseinek bet.
1 metszett t. [22] 830 p. (Az „Elöl-járó beszéd” első lapja tévesen a beszéd utolsó
lapja után kötve.) Kilentzedik kiadás.
Későbbi korhű félbőr kötésben, korabeli borítópapírral. A címlap szélein és
további 15-20 lap széle és sarkai gondosan javítva, pótolva, helyenként a szöveget
is érintő pici hiánnyal. Szikszai György (1738-1803) debreceni esperes-lelkész,
teológiai író, nyelvész, az 1791-es Budai Zsinat tagja. A mű először 1786-ban
jelent meg Pozsonyban. Az első kiadás óta eltelt több mint kétszáz év alatt oly
jelentős hatást ért el, hogy szállóige is született róla:
„Minden papnak van egy kitűnő káplánja, az öreg Szikszai”.

10000,-
257., SZIRMAY (Antal), Antonius: Hungaria in parabolis, sive commentarii
in adagia, et dicteria Hungarorum, per - -.
Budae, 1807. Typis Regiae Universitatis Hungaricae.
[8] 174 p. Második, javított és bővített kiadás.
Korabeli restaurált, barnára festett egészpergamen kötésben.

Magyarország szóképekben. A korai magyar közmondáskutatás jelesei
(Baranyai Decsi János, Szenci Molnár Albert, Beniczky Péter, Kis-Viczay Péter,
Faludi Ferenc, Baróti Szabó Dávid és Dugonics András) sorába tartozik Szirmay
Antal (1747–1812) Zemplén megyei főúr is, aki – egyéb helytörténeti és politikai
munkái mellett – két kiadásban, 1804-ben és 1807-ben megjelentette legfon-
tosabb, latin nyelvű művét, a Hungaria in parabolist. A kötet a magyar művelő-
déstörténet egyik első, félig-tudományos összefoglalása. A szerző elsősorban
irodalmi és levéltári dokumentumok alapján, címszavakba rendezve értekezik a
magyar nép és a nemzetiségek karakteréről, helyneveinek történetéről, az itt élők
hagyományos viseletéről, életmódjáról, ételeiről és italairól, harci és békés szoká-
sairól, nyelvi és tárgyi kultúrájáról. Az anekdotákkal és légből kapott szómagya-
rázatokkal fűszerezett könyvecske méltó párja (s számos adatát tekintve követője
is) Dugonics András Etelka című regényének, s legnagyobb részét a régi magyar
és nemzetközi közmondások és szólások eredetének vizsgálata tölti ki.

10000,-
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258., SZONTAGH Gusztáv:
Propylaeumok a társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira.
Budán, 1843. Emich G. XII. 243 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott keménytáblás papírkötésben.

Korszakának egyik legjelentősebb kritikusaként tartják számon. Igyekezett
kiépíteni egy sajátosan magyar filozófiai rendszert, az ún. „egyezményes filozó-
fiát”, mely eklektikus, agnosztikus, új kantiánus jellegével törekedett arra, hogy
a társadalmi ellentmondásokat elfedje. Szontághot neves dinnyetermesztőként
is ismerték.

5000,-
259., SZŐNYI Benjámin: Szentek hegedűje, jel. V.v. 8: 9. és XIV. v. 1:/2.
vagy Olly idvességes ujj énekek, mellyeknek első részébenn; A’ mindennapi és
innepi énekeken kívül, vagynak a’ kegyesség gyakorlásának fő és kiváltképpen-
való részeiről írott énekek; A’ második részébenn; külömbkülömbféle ren-
dekre, állapotokra és bizonyos időkre alkalmaztattak…
- - Hóld-Mező Vásárhellyi reform ekklesiának lelki tanítója által.
Pozsonban, 1809. Wéber Simon P. [12] 674 [10] p. Tizenegyedik kiadás.
Korabeli egészbőr kötésben. Az előzéklapon Vasváry Sándor ref. lelkész
ajándékozó sorai 1898-ból.

10000,-
260., SZTEHLO András: Emlékbeszéd melyet Gróf Széchenyi István gyászün-
nepén 1860-dik év május 6-án a losonczi ág. hitv. ev. templomban mondott - 
Rimaszombat, 1860. Werfer K. bet., Kádár József által. 12 p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. (axioart Ø) 

4000,-
261., SZUHÁNYI (Ferenc): Considerationes probi, ac sinceri patriae civis
super causis quae iuvenum mores corrumpunt, eosque communi societati nox-
ios reddunt, depromtae - -.
Cassoviae, 1793. Joannis Michaelis Landerer. [2] 174 [6] p.
Korabeli egészbőr kötésben, a gerincén fent apró sérüléssel. A címlap vezóján
poss. „Horvát István könyvtárából” és „Duplum veneditum” fölöspéldány bé-
lyegzés. A kassai tankerület egykor főigazgatójának az ifjúságot erkölcsre nevelő
értekezése.

8000,-
262., TAKÁTS Gyula: Képek és versek útjain
/Somogyi almanach 6./
Kaposvár, 1961. Somogy Megyei Tanács. 70 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Baróti Dezsőnek meleg szeretettel küldi – 961. Takáts
Gyula” az irodalomtörténésznek dedikált példány!

4000,-
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263., TAMKÓ Sirató Károly:
Kozmogrammok (Versek)
Bp., (1975.) Szépirodalmi. 1 t. (portré) 176 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, kissé viseltes papír védőborítóban.
„Dr. Sturm József orvos úrnak köszönettel és tisztelettel – Tamkó Sirató
Károly 1975. május.” dedikált példány!

6000,-
264., TATÁR Péter (Medve Imre):
Mulattató kérdések és feletek vagy: Igen szép és tréfás társasjáték.
Minden rendü és rangu mindkét nembeli közönség számára összeírogatta: - -.
Pesten, 1863. Bucsánszky Alajos. 63 p. a címlapon fametszett képpel.
Korabeli félvászon kötésben, körülvágott példány.

4000,-
265., TEXTOR, Joann(e)s: Speculum pastorale. Ostendens quis modus &
processus in admonitione delinquentium, consolatione aegrotorum, & visi-
tatione captivorum á Ministris observari debeat. Nunc ob opusculi insignem
usum & necessitatem, exemplariumq(ue) raritatem recusum.
[Várad] Varadini, 1651. Apud Abrahamum K[ertész] Szenciensem. 27 [5] p.
Későbbi korhű keménytáblás papírkötésben.
A címlapot a Bethlen család hattyús címere díszíti.

Útmutatás lelkipásztori feladatokhoz. A mű arra nézve nyújt módszertani
eligazítást, hogyan viselkedjék a lelkipásztor a vétkesek figyelmeztetése, a betegek
vigasztalása és foglyok látogatása során. Az RMNy szerint három hazai közgyűj-
teményben összesen négy példánya ismeretes. Rendkívül ritka nyomtatvány. 
RMNy 2407. RMK II 763.

80000,-
266., TOLNAI Gábor:
Legyező-díszes könyvkötések Erdélyben
(Egy díszítő-motívum története) Különlenyomat a Magyar Könyvszemle…-ből.
Bp., 1939. (Szerző. – Ny.: Kir. M. Egyetemi.) 23 p. 5 kétoldalas t. (képek)
Kiadói javított papírborítóban. „Trócsányi Zoltán tanácsos úrnak őszinte
tisztelettel – Tolnai Gábor Bp. 1939. okt. 23.” dedikált példány!

3000,-
267., TÓTH Ervin:
Fametszet a XX. században
Némedy Gyula Dr. előszavával. A Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok
Egyesületének nyolcadik kiadványa.
(Szeged), 1939. (Ny.: Ablaka György.)
40 [2] p. 7 fametszett t. (egyike színes) szövegközti fametszett képekkel.
Kiadói fametszettel illusztrált papírborítóban.
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A borítólap vezóján Buday György ex-libris „Déry Ilonka könyve”.
Számozott (L/II.), a szerzők által aláírt, a címlapon „Déryné nagyságos asz-
szonynak emlékezetül nemzetközi fametszetkiállításomra 1938 karácsonyán
– Tóth Ervin” Déry Ernőné Herz Ilona neves szegedi ex-libris gyűjtőnek
dedikált példány!

4000,-
268., TÓTH László, Dr.: Magyarország történelme
Bp., (1944.) Gondolat.
450 p. 32 kétoldalas t. lapszámozáson belül 10 dupla oldalas térképpel.
Későbbi egészvászon kötésben, a javított kiadói papírborító címlapja a könyv-
testbe kötve.

12000,-
269., TÖMÖRKÉNY István: Három színjáték
Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta: Sík Sándor.
Szeged, 1942. Dugonics-T. 48 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
270., TÖMÖRKÉNY István: Népek az ország használatában
Előszó: Móricz Zsigmond.
Bp., 1917. Táltos. 284 [4] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely Haranghy Jenő munkája. Posztumusz első
kiadás, az 5. oldalon a szerző hasonmás sorai, amelyben a könyv címét közli. 

6000,-
271., TÖRÖK Gyula: A kiszombori germán temető helye népvándorláskori
emlékeink között (Doktori értekezés.)
Szeged, 1935. Városi Ny. 56 p. 12 t. (23 képpel)
Kiadói papírborítóban. „Dr. Szalay József Őméltóságának mély tisztelettel –
Szeged, 1935. júni. 27. – Dr. Török Gyula” a mecénás könyvgyűjtőnek, Szeged
egykori rendőrfőkapitányának dedikált példány!

4000,-
272., (TÖRÖK János): A magyar gazdákat érdeklő legfontosb rétfüvek és
takarmánynövények rövis ismertetése.
Kiadja: A Magyar Gazdasági Egyesület.
Pesten, 1844. Ny.: Landerer és Heckenastnál. VIII. 101 p. 45 kőnyomatos t.
(ebből 29 színes) amelyek Szerelmey Miklós bécsi műintézetében készültek. 
Korabeli gerincén díszesen aranyozott félbőr kötésben. A címlapon bélyegzés
és poss.: „Majorosy könyveiből” korabeli tulajdonosi névbejegyzés.
A tudományos alapossággal írt és illusztrált munka a „Magyar Gazda” című
folyóirat olvasói számára készült.

40000,-
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273., Tudósítvány a H.-M.-Vásárhelyi rom. kath. elemi-tanodákról az 1855/6
tanévre.
Szegeden, 1856. Grünn János-féle kny. 7 p.
Későbbi korhű, keménytáblás papírkötésben, a táblán címkével. (axioart Ø) 

4000,-
274., VAJDA Péter:
Dalhon – Szemelvények.
Kiadta és bevezetéssel ellátta: Dr. Nemes Béla.
Gyoma, 1906. Kner Izidor. 63 p.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon kötésben.

4000,-
275., VARGA Nándor Lajos:
Az alkotó szépség a képzőművészetekben
Buda, 1949. (Szerző).
XII. 331 p. 6 t. kétszínnyomású címlappal, színes iniciálékkal, fametszetű szöveg-
közi és egész-oldalas reprodukciókkal gazdagon illusztrált, a metszetek túlnyomó
többsége a szerző munkája. Lapszámozáson belül továbbá 3 egész-oldalas, bera-
gasztott fénynyomat, melyek közül az egyik kézzel színezett.
Kiadói papírborítóban. Nyomatott a Képzőművészeti Főiskola nyomdájában,
299 példányban.

5000,-
276.(VAS István – Szentkúthy Miklós – Radnóti Miklós… és többek):
Egy magyar táncosnő Nagy Etel emléke
Bp., 1940. Cserépfalvi (Hungária ny.) 60 [8] p. 9 t. (képek)
Kiadói félvászon-kötésben.

A fiatalon meghalt táncművész Kassák Lajos nevelt lánya, Vas István felesége
volt. A 20-as évek végén Bécsben tanult, ahol kapcsolatba került a kommu-
nistákkal. Hazatérve a modern magyar tánc egyik úttörője lett, iskolát is alapított
(ezt később bezáratták a hatóságok). „Eti” fiatalon, 32 évesen agydaganatban
hunyt el. A kötetben Nagy Etel három írása mellett megemlékezések, többek
között Radnóti Miklós, Nagy Etel emlékére írt verse olvasható. A könyv tipográ-
fiai elrendezése és a fotók Lengyel Lajos művészi munkái.

15000,-
277., VEDRES József:
Petrik Mufta és egyéb elbeszélések
(Pécs, 1947.) Barátság. 85 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Szeretettel és barátsággal – Vedres” dedikált példány!

Az újságíró, író, sportvezető első megjelent munkája.
3000,-
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278., VISKI Károly:
A székely népművészetről – Különlenyomat.
Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva. 29 [3] p. szövegközti rajzokkal.
Kiadói javított papírborítóban.
„Kner Erzsébetnek köszönettel és igaz tisztelettel – 1937. jan. – Viski” a neves
tipográfus, könyvkötő művésznek dedikált példány!

4000,-
279., WILSON, (Thomas Woodrow):
- - beszédei és üzenetei / A háborúról, békéről és a népek szövetségéről. Összeál-
lította: Bródy Béla és Magyar Lajos.
Bp., 1919. Athenaeum. 105 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

Wilson az USA 28. elnöke, akit 1919-ben Nobel-Békedíjjal tüntettek ki. 
4000,-

280., ZELK Zoltán:
Tűzből mentett hegedű – Új versek.
Bp., 1963. Szépirodalmi. 1 t. 102 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
A könyvtestbe helyezve meghívó levél a Versbarátok Körének klubestjére, azt
eseményeinek kéziratos feljegyzésével.
„Kende Istvánnak szeretettel – Zelk Zoltán” a történésznek dedikált példány!

6000,-
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ÁRVERÉSEN KÍVÜLI AJÁNLATOK

(Gyöngyösi István): A’ csalárd Cupidonak Kegyetlenségét meg-esmérö, Es
mérges nyilait kerülö Tiszta Életnek Geniussa, Melly A’ Magyar Versekben
gyönyörködöknek kedvekért ennek elötte alkalmas Esztendökkel le-ábrázoltat-
tott, most pedig régi el-rongyollott irások töredékiböl újabb rendben vétetöd-
vén ki-bocsáttattott.
(Budán), 1752. Landerer F. L. [4] 86 p. A címlapon fametszetű vignettával, a
kötetben beszedett könyv- és záródísszel.
Korabeli félbőr kötésben.

Gyöngyösi István talán legvitatottabb munkája, ürügyes erotikája miatt sokáig
csak kéziratban terjedt. Bár a közízlés akkoriban s még a következő században
sem volt nagyon kényes az erotikum tekintetében, nyomtatásban első alkalom-
mal csak 1734-ben jelent meg Sopronban, (Petrik szerint Komáromban) a szerző
neve nélkül. Az OSzK-ban őrzött példányon olvasható dátum alapján azonban
a munka befejezését 1695-re teszik. A közvélemény mindvégig Gyöngyösinek
tulajdonította a népszerű költeményt, nevét első alkalommal Dugonics István
tünteti fel 1796-ban sajtó alá rendezett kiadásában. Jó példány.

35000,-

Halott Temetéskorra-való énekek, mellyek most helyesebben; egy néhány ide
tartozó szép ’sóltárokkal, és énekekkel egyetemben meg-jobbítatván, ki-bot-
sáttattak
Budán, 1790. Landerer Katalin Özvegyének betűivel.
300 [4] p. keretdíszes címlappal.
Korabeli fatáblákra vont egészbőr kötésben, korabeli záró-kapoccsal, eredeti
szennylapokkal. A szennylapon XIX. századi ceruzás névbejegyzések.
A kisméretű Landerer énekes könyv rendkívül ritka, mindössze egy példánya
szerepelt árverésen. Jó példány. Petrik nem ismeri! (cca. 115 mm.)

60000,-

Balásfi Tamás:
Tsepregi Iskola, mellyben a Lutheránus és Kálvinista Prédikátornak tanusá-
gokra, és tévelygésekből való ki-térésekre, a Tsepregi szitok szaporító morgó
Prédikátort, az igaz hit ellen, és Pázmány Péterre való hazugságiért-is, az
igazságnak jóra tanító ostorával Iskolázza – – bosnai püspök.
Eger, 1775. A Püspöki Oskola betöivel. [22] 463 p. Második kiadás.
Korabeli egészbőr kötésben, körben pontfestett lapszéllel. A szennylap bal alsó
sarka és 4-5 levél elől és hátul foltos, de ettől eltekintve tiszta és jó példány.



A mű első kiadása 1616-ban jelent meg Pozsonyban. Balásfi Tamás (1580 -
1625.): katolikus püspök, hitvitázó író. 1607-től 1617-ig győri kanonok, 1613-
ban c. boszniai püspök, ugyanebben az évben zalavári apát és kapornaki prépost.
1618-tól pozsonyi prépost, 1621-től váci, 1622-től pécsi püspök. A protestánsok
ellen írt vitairatait éles szenvedély fűti, mint például: Csepregi iskola (Pozsony,
1616). A Csepregen létesített alap- és középfokú kollégium a reformáció korában
a hazai oktatás jelentős színtere. Az első adat a csepregi iskoláról 1557-ből szár-
mazik. A kollégium élenjáró volt a maga korában a magyar nyelvű oktatásban.

70000,-

Lippich Elek, Koronghi (Kunszentmárton, 1862. – Merano, 1924.) költő,
művészeti író barna tintával írt autográf, aláírt levele Edvi-Illés Aladár (1870-
1958) festőművész, tanár részére „Kedves Aladár” megszólítással. Levelében
közös Gyurka nevű ismerősükről számol be, aki beteg és a „legóriásibb tapasz-
talatú orvos” Dr. Gara Géza magyar származású orvost ajánlja figyelmükbe
náluk Meranoban. Beszámol arról, hogy szinte lehetetlen szállást foglalniuk
bármelyik hotelben, mert minden szoba foglalt. Arra kéri barátját, hogy húsvét
után próbáljon szállást foglalni. Beszámol arról is, hogy (Glatz) Oszkártól az
előző nap kapott levelet. A levélen Edvi Illés Aladár ceruzával írt megjegyzése:
„Szó volt róla, hogy Meránba megyünk, de az utazás elmaradt”.
Kelt.: Merano, 1924. III. 19. 2 lev. 3 beírt oldal a művész fejléces levélpapírján. 

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

45000,-

Csatlakozzon kedvenc közösségünkhöz!

https://www.facebook.com/groups/magyarkonyvgyujtok
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