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103.  Könyvárverés

Kedves barátaim, árverésünket otthonról rendezzük meg. Internet és tele-
fon segítségével van lehetőségük részt venni az árverésen. Tételeinkről a
axioart oldalon közzétett képek mellé további állapotképeket kérhetnek,
amelyeket e-mailben továbbítok. 

Családom támogatását élvezve, közösen kívánunk Önöknek
kellemes ünnepeket és sikeres licitálást.

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

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

Az árverést vezeti:
Pogány János

Árverés:

2022. december 16-án (pénteken)
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 5.000,-Ft-ig 500,-Ft
5.000,-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 korláto-
zott számban tudunk fogadni egy adott tételre két fő tud telefonon licitálni.
3. A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti.
Az árverésen elnyert tételeket kérjük 30 napon belül átvenni. A 30 napon
belül át nem vett könyveket nem tudjuk garantáltan átadni, mivel bizományos
tételeinket megbízóink a 30. nap leteltével visszakérhetik, elállhatnak a velünk
kötött szerződéstől. A Ptk. szabályozta rendelkezések alapján a vásárlástól való
elállást szerződésszegésnek tekintjük. Kérjük Önöket licitáláskor felelős dön-
tést hozzanak, mindenkori anyagi lehetőségeiknek megfelelően.
4. Vételi megbízók és azon vásárlók, akik az árverés helyszínén nem veszik át
könyveiket telefonon egyeztetett időpontban és helyen (Budapesten), vagy
futárszolgálattól utánvéttel fizetve vehetik át. A személyes átvételt kérjük az
árverést követően 3 munkanapon belül jelezni. Ezt követően már nem tudjuk
megszervezni.
5. A leütési ár + 20% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
áfa-t tartalmazzák. A 30. nap után történő fizetés esetén 22% árverési jutalékot
számítunk fel. 
6. Axioart: Regisztrációt követően az axioart.com online felületén lehetősége
van vételi megbízást adni, illetve árverésünk ideje alatt online („live”) licitálni.
A tételek az axioart.com online felületén bemutatott állapotban kerülnek
árverezésre. Amennyiben további információra, állapotképekre van szüksége
forduljon hozzánk bizalommal, képeket küldünk, részletes állapotleírást
adunk.

Kistokaj, 2022.
     Pogány János



1., (AJTAY József, dr.), Veridicus:
A magyar nihilisták
Bp., 1903. (Ny.: Athenaeum.) 20 p.
Feliratozás nélküli papírborítóban.

6000,-
2., ALEKSIS Kivi:
Hét testvér - Finn eredetiből fordítot-
ta: Kodolányi János.
(Bp., 1942.) Stádium.
366 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Toncz Tibor 
munkája.

4500,-
3., ANDERSEN György:
Tovább - - versei.
Bp., 1920. A Kultúra.
77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
„Bródy László barátomnak boldog új
esztendőt kívánok e könyvvel… szere-
tettel Andersen György Bpest, 921.
dec. 31.” az író, költőnek dedikált 
példány!

4500,-
4., ANDOR Károly:
Epigrammák
Vác, 1938. (Szerző. – Pestvidéki Ny.)
320 p. Első kiadás!
Kiadói harántalakú, aranyozott egész-
vászon kötésben. A szerző 200 példá-
nyos különkiadása. A harmadik olda-
lon „Nagyméltóságú Herczeg Ferenc
úrnak a magyar irodalom büsz-
keségének – Andor Károly” dedikált
példány!

6000,-
5., (ARANY János):
Arany-Zichy album - -- 24 költeménye
– Zichy Mihály 40 rajzával.
A Pesti Napló ajándéka az 1898. évre.

Bp., 1898. „Kosmos” Műintézet. XV.
(Riedl Frigyes előszava) 77 p. szöveg-
közti és egészoldalas Zichy rajzokkal.
Kiadói dombornyomásos, festett,
illusztrált, szecessziós (Gottermayer)
egészvászon díszkötésben.

8000,-
6., ARANY László:
A délibábok hőse
Bp., 1946. Anonymus. 157 [3] p.
Győry Miklós szövegközti rajzaival.
Kiadói papírborítóban.
„Kenyeres Lászlónak emlékezéssel
Pápára… Bp., 947 II. 6. – Győry 
Miklós” az illusztrátor által dedikált 
példány!

3000,-
7., BAKA István:
Tűzbe vetett evangélium (Versek)
Bp., (1981.) Szépirodalmi.
56 [8] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Zelei Miklósnak baráti szeretettel,
viszonzásul – Baka István 81. IV. 16.”
a költő, újságírónak dedikált példány!

10000,-
8., BAKTAY Ervin: India
India multja és jelene, vallásai,
népélete, városai, tájai és műalkotásai.
A Pandzsáb, az északnyugati határ-
vidék, a nagymogulok Indiája, Rádzs-
putána és Gudzserát. 
Bp., (1932.) Singer és Wolfner.
1 t. 323 p. 40 kétoldalas t. (képek)
1 kihajtható térk.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.

4000,-
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9., BÁLINT Sándor:
Szeged városa
Bp., 1959. Képzőművészeti Alap.
171 p. 1 térk. számos képpel.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban.
„Bencze Györgynek az orvosnak: há-
lával, a barátnak: szeretettel – Szeged,
1959. IV. 3. Bálint Sándor” dedikált
példány!

4000,-
10., BALOGH József: Szent Ágoston,
a levélíró – Szemelvények levelesköny-
véből. Írta és a leveleket fordította: - -.
Bp., 1926. Szent István-T.
[2] 154 [2] p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. E könyvből hetvenöt számozott
példány készült. Az A-X sorozat nem
került könyvárusi forgalomba, e pél-
dány jegye: V. A kötések Schuller
Ferenc könyvkötőmester műhelyében
készültek. „Némethy Géza dr. egy.
ny. r. tanár úr Őméltóságának mély
tisztelettel – Budapest, 1925. X. 24.
Balogh József” dedikált példány!

30000,-
11., BALOGH Pál:
A népfajok Magyarországon
Bp., 1902. M. Kir. Vallás- és Közok-
tatásügyi Ministérium.
VII. 1113 p. 6 kihajtható t.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A kötethez külön kiadott
mellékletek nélkül. Balogh Pál (1854-
1933) újságíró, statisztikus monumen-
tális műve Magyarország etnikumait
tárgyalja megyénként és azon belül táj-
egységenként. Az egyes nemzetiségek
néprajzi, társadalmi, és demográfiai
adatait is közre adja. 18000,-

12., BANNER János, Dr.:
A kopáncsi és kotacparti neolithikus
telepek és a Tiszai-kultúra III. perio-
dusa
Szeged, 1903. Városi Ny.
48 p. XLI. (21 kétoldalas képtábla)
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
címkével.

4000,-
13., BARÁTH Tibor:
Magyar történet 
Kolozsvár, 1941. Ferenc József Tud.
egyetem Történeti Intézete.
229 [3] p. 1 mell. (tartalom) Második
bővített kiadás.
Kiadói papírborítóban. 1945-ben betil-
tott magyar történelemkönyv.

8000,-
14., (BARCLAY, John) Barclaijo,
Joanne: Paraenesis ad sectarios, seu,
arma orthodoxa contra hostem
Romanae ecclesiae Romae olim edita…
Budae, 1726. Joan. Sebastian 
Landerer. [2] 365 p.
Korabeli egészbőr kötésben. 

John Barclay Barclaius (1582-1621)
latin nyelven alkotó skót író. Fő műve
a több mint negyven latin nyelvű
kiadást megért Argenis című lovag-
történet. Jelen intelmeit Rómában írta
a protestánsok ellen 1617-ben. A több
kiadást megélt mű talán legritkább
kiadása.

10000,-
15., BARTHA István:
Halottas dicséret mellyet néhai méltó-
ságos, és nagyságos gyaraki Gróf Gras-
salkovics Antal Szent Istvány apostoli-
király rendének nagy keresztes vitéze,
felséges Koronás Királyné aszszonyúnk
valóságos, belső titkos tanácsossa… 

4



felséges Országló Fejedelmünknek fő-
lovász mestere utólsó el-takaritása
alkalmatosságával… mondott - - …
Budán, (1772.) Landerer F. maradéki
bet. [42] p. fametszett könyvdíszekkel.
Korabeli papírborítóban. 
Az utolsó oldalon korabeli féloldalas
feljegyzés. (folio) (axioart Ø)

Grassalkovich Antal (1694-1771.)
királyi személynök, Mária Terézia
bizalmasa. Hatalmas birtokokat szer-
zett a Duna–Tisza közén (Gödöllő,
Hatvan, Bag) és a mai Budapest terü-
letén. Gödöllői és hatvani uradalmai-
ból mintagazdaságokat alakított ki. A
gödöllői kastély építtetője.

8000,-
16., BARTÓK György, Dr.:
Forradalom és reformátio
/Az Egyházi Híradó könyvtára 3-4./
Szeged, 1932. Prometheus. 16 p.
Kiadói papírborítóban.
„Joó Tibornak őszinte barátsággal –
Bartók, 1933. II. 2.” az író, könyvtá-
rosnak dedikált példány!

8000,-
17., BARTZAFALVI Szabó Dávid:
Oratio inauguralis de multiplicibus
scientiarum naturalium in omni vita
utilitatibus
Posonii, 1792. Simonis Petri Weber. 
124 [2] p. Későbbi festett korhű papír-
borítóban, a címlap alsó sarkán kis
hiány gondosan pótolt.

Ez a kötet a Barczafalvi Szabó Dávid
(1752-1828.) tanár, nyelvújító, a
Magyar Hírmondó szerkesztőjének
székfoglaló természettudományi érte-
kezése Sárospatakon, ahol a matemati-
ka és fizika tanárának választották meg. 

6000,-

18., BÁTHORY József:
Léleklobogás – Versek.
Bp., 1943. „Muzsa”.
77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Rohwild Károlynak őszinte barát-
sággal – Báthory József Ózd, 1947. V.
8.” dedikált példány!

4500,-
19., (BATTA Pál Antal):
Csengetyű vagy is a’ Református 
Keresztényeket olvasásra serkentő 
Hang. Írta egy Érzékeny Református
Magyar Országban 1824.
Pesten, 1826. Landerer Lajos. 19 p.
Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével. A Pest vármegye-
beli földbirtokos egyházi író álnéven írt
munkáját „Igazság barátja” álnéven
egy munkában támadás érte, amelyre
később egy újabb munkában válaszolt.
A munkához Dertsik János írt utószót.
(axioart Ø)

6000,-
20., BÁTTASZÉKI Lajos:
Hitregetan – Aegyptomiak, phoeni-
cziek, perzsák, rómaiak és görögök
hitregéje. Iskola és magánhasználatra.
Pest, 1864. Heckenast G.
[2] 191 p. 20 fametszvénynyel.
Korabeli félvászon kötésben.
Poss: „Tafferner Béla könyvtárából”
bélyegzés a címlap verzóján.

4000,-
21., A Békésvármegyei Régészeti és
Mívelődéstörténelmi Társulat évköny-
ve 1886/87. Tizenharmadik kötet.
Összeállítá: Dr. Karácsonyi János. 
Békés-Gyulán, 1888. A Társulat. –
(Ny.: Dobay János.) 212 [2] p.
Későbbi gerincén aranyozott félvászon
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kötésben. „Maróthy János macsói bán
élete; A boszorkányperek Békésvár-
megyében.”

6000,-
22., BELLA István:
Az ifjúság múzeuma – (Versek)
Bp., 1969. Magvető.
108 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A költő második verses-
kötete. „Gabónak és Erzsinek, Évi-
kének szeretettel – Belli – 1969. jan.
1.” dedikált példány!

3000,-
23., BENEDEK Marcell:
Irodalom-esztétika
/Kultúra és tudomány/
Bp., 1936. Franklin-T.
174 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Földessy Gyulának szeretettel –
Benedek Marcell 1936. ápr. 20.” a
neves irodalomtörténész, Ady Endre
egykori barátjának, az „Ady-apostol”-
nak dedikált példány!

6000,-
24., BERDA József:
Emelt fővel – Versek.
Újpest, (1937.) Vörösmarty Irodalmi
T. 38 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A címlapon poss.: „Darabos Pál
1966” (Hamvas kutató) névbejegyzése. 
Számozott (133./500), aláírt példány!

8000,-
25., BERTHA Kelemen:
Magyarok és svédek
/Hazánk és a nagyvilág IV./
Bp., 1946. Teleki Intézet.
168 p. 8 kétoldalas t. (képek)
Kiadói illusztrált papírborítékban, 

amely Janovits munkája.
„Kenyeres Lacinak a világ legtürelme-
sebb és legjobbindulatú szerkesztő-
jének sok köszönettel – Buda, VII. 4. 
Kelemen” dedikált példány!

4000,-
26., (BETHLEN Kata?):
Bújdosásnak emlékezet köve, mellyet
az örökké-való halmok Kívánságának
a’ Kristus Jésusnak szentséges nevének
leg-felségesebb ditséretire, szép imadsá-
goknak Faragás nélkül-való drága
Köveiből öszve-rakott Egy Bújdosó a’
maga Szívében.
Vátzonn, 1794.Marmarossi Gottlieb
Antal által. 230 [4] p.
Korabeli mintás, festett keménytáblás
papírkötésben. (11,5 cm)

Az apró (tizennyolcadrét) imádsá-
goskönyv az egyéni, gyakorlati kegyes-
séget előtérbe helyező pietista irányzat
szellemiségében íródott. Minden
bizonnyal fordítás, amelyet hangvétele
miatt a legutóbbi időkig Árva Bethlen
Katának tulajdonítottak, valójában
azonban II. Apafi Mihályhoz és fele-
ségéhez köthető. Az ő történetükben
szintén összekapcsolódik a magánélet
és az országos politika: császári engedély
nélkül kötött házasságuknak nagy
szerepe lehetett abban, hogy a fejede-
lem kegyvesztett lett a császárnál, bécsi
száműzetésbe kényszerült, és ezzel vég-
képp elveszett az önálló fejedelemség
lehetősége. A gyűjtemény népszerű-
ségét jól mutatja, hogy 1726-tól kezdve
a 20. század elejéig mintegy félszáz
kiadásban megjelent. XVIII. századi
kiadásai jó részéből egyetlen példány
sem maradt fenn. (Petrik Ø) (axioart Ø) 

60000,-
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27., BIRKÁS Géza:
A régi Pécs külföldi útleírások alapján
Pécsett, (1938.) Dunántúl.
[2] 16 p. képekkel.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
28., BÍRÓ Márton, padányi:
Diplomatica securitas. Függő pecsétes
levéllel meg-erősíttetett bátorság
avagy kegyelem-levél melly Assisis
várassában ugyan azon várasbéli
Bernárdon Ferencznek közben-veté-
sére, és kérésére, önnön magátúl a’
királyok királyátúl, az ő Szent Annyá-
nak Máriának tekéntetéért a’ halálra
szententziáztatottaknak kisaszszony
havának második napján a’ Mária
Angyalok Porcziunkula Szent Egyházá-
ban ki-adattatott… Az az: Indulgentiae
Plenariae, tellyes engedelem, tellyes
bucsu, avagy a bűnöknek, és bűnekért
érdemlett büntetéseknek tellyes bocsá-
nattya; melly kegyelem-levélnek titkos
példázattyát; ország gyülésének magyar,
és cseh országi Maria királyi királyné
örökös aszszonyunk koronázásának
alkalmatosságával ki-hirdette és meg-
magyarázta - -.
Budán, 1741. Ny.: Veronika 
Nottensteiné, Özvegynél. [26] p.
Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.

8000,-
29., BÍRÓ Márton, padányi:
Majestatica sessio, az az: Gálás jeles
pompás, tisztelettel, örömmel, és
vigassággal, Mennyekben, és a’ földön
szenteltetett ülő ünnep úgy mint: A’
hetedik Hólnapban nyóczadik napján
születtetett Kis-Aszszonynak, a’ Joá-
kim, és Anna Leányának Máriának

születése napja, avagy Királyi Székben
való örökös ülés. És épen egekig föl
érő nyólcz fogu, titkos Lajtorja… 
Nemes Posony Várassában… Király
Koronázáskor 1741-dik Esztendőben.
Most pedig:.. Maria Theresia… belső
Tanácsosának Grázálkovics Antal…
Szent Antal napi alázatos üdvözléssel
bé-mutatott - -.
Budán, (1741.) Ny.: Veronika 
Nottesteiné, Özvegynél.
[22] p. fametszett könyvdíszekkel.
Későbbi korhű papírborítóban. (folio) 

8000,-
30., BÍRÓ Zoltán – Pozsgay Imre:
Egy év után választás előtt
Bíró Zoltán második beszélgetése 
Pozsgay Imrével.
Bp., 1990. Püski.
57 [7] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a borító verzó-
ján ex-libris.
„Zsámár Józsefnek tisztelettel – 1992.
június 5-én Bíró Zoltán” dedikált és
Pozsgay Imre által aláírt példány!

4000,-
31., BODOR Aladár:
Döbrentei Gábor erdélyi szereplése
Bp., (1906.) Lampel R. (Ny.: Kármán
Zs., Losoncz.) 76 [4] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
32., BOGUE Dávid: Kísérlet az Uj-
Testamentomnak isteni tekintélyéről
Pesten, 1848. Ny.: Landerer és 
Heckenastnál. X. 291 p.
Későbbi félvászon kötésben.

4500,-
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BOLSEVIZMUS,
FASIZMUS

33., AMBRUS István, Dr.:
A socialismus
Eger, 1888. Érseki Lyceumi Ny.
[8] 244 p.
Kiadói gerincén aranyozott, préselt
egészvászon kötésben.

8000,-
34., BALÁZS Dezső, Dr.:
Diktatura
Bp. (Budafok), 1938.
(Szerző. – Ny.: Fémes Á. kny.) 24 p.
rajzos karikatúrákkal.
Kiadói rajzos papírborítóban.
„… amelyben a szerző bevallja, hogy
nem nagyon ért az ilyen fogalmakhoz:
fasizmus, liberializmus, stb…”

4500,-
35., 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 könyv-
forgalomba nem került. A „patkány-
lázadás” leverésének centenáriuma
alkalmából a szerző munkásságának
tisztelői számára, születése 115. évfor-
dulójának az évében, mindösszesen 19
kézzel számozott példány készült. Ez a
4. számú példány. Könyvészetileg is-
meretlen, igényes „kalózkiadás”.

20000,-
36., FIALA Ferenc:
Így dolgoztak... (A magyarországi
kommunizmus napjai) Emlékeztető.
(Hn, 2019. Nyn.)

70 [28] p. képekkel illusztrálva.
Kiadói papírborítóban színes, rajzos
papírborítékkal. Jelen kiadvány könyv-
forgalomba nem került. A „patkány-
lázadás” leverésének centenáriuma
alkalmából a szerző munkásságának
tisztelői számára, születése 115. évfor-
dulójának az évében, mindösszesen 19
kézzel számozott példány készült, ez a
4. számú példány. Könyvészetileg is-
meretlen, igényes „kalózkiadás”. A mű
1941 novemberében jelent meg
először, de még ebben az évben újabb
kiadást élt meg. Még emigráns hason-
más kiadása is ritkaság. A legszóki-
mondóbb antiszemita propaganda 
kiadvány.

20000,-
37., JUHÁSZ Andor és Juhász Sári:
Ez történt Ausztriában – Szarajevótól
Berchtesgadenig.
Bp., 1938. Cserépfalvi. 168 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
38., KOZMA Miklós:
Az összeomlás 1918-19
(Bp., 1933.) Athenaeum. 411 p.
Kiadói egészvászon kötésben.

8000,-
39., OSSENDOWSKI (Ferdinand
Antoni): Lenin I-II.
Bp., én. Franklin-T. 286 [2] p. ; 293
[3] p. Egyetlen magyar kiadás.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Betiltva!

15000,-
40., OTTLIK László:
A marxizmus társadalomelmélete – 
Elméleti kritika és történelmi tanulsá-
gok. /Kultúra és tudomány/
Bp., 1922. Franklin-T. 135 p.
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Kiadói keménytáblás kötésben, javított
papír védőborítóban.

4500,-
41., PEKÁR Gyula:
Tisza István végnapjai
/A debreceni Tisza István Tud. 
Társaság I. oszt. V./4./
Debrecen, 1932. (Ny.: Városi.) 15 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
42., VARGA István, Dr.:
A fasizmus gazdaságpolitikája 
(Különlenyomat.)
Bp., 1934. Légrády T. 28 p.
Kiadói papírborítóban. A borítón:
„Móricz Miklós kedves barátomnak”
szerzői ajánlás aláírás nélkül.

8000,-
43., WELTNER Jakab:
„Milljók egy miatt” (Emlékek)
Bp., 1927. Szerző.
307 [5] p. Első kiadás! Kiadói aranyo-
zott egészvászon kötésben.

6000,-
44., WOLTERS, Rudolf:
Az új német építőművészet –
Neue deutsche baukunst.
Kiadta: Albert Speer építész. 
(Magyar – német bilingvis.)
Berlin, 1940. Volk und Reich. 103 p.
A 25. oldaltól egészoldalas képekkel.
Kiadói egészvászon kötésben.
Albert Speer (1905-1981) a Harmadik
Birodalom főépítésze, fegyverkezési
minisztere, a haditermelés irányítója.
A háború befejezése után Nürnberg-
ben egyetlen volt a bíróság elé állított
személyek közül, aki elismerte fele-
lősségét a második világháborús ese-
ményekért, húsz év letöltendő börtön-
büntetést kapott, kedvezményben nem

részesült, 1966. október 1-jén szaba-
dult ki a spandaui börtönből.

18000,-

* * *

45., (BOZÓKY István):
A’ szívnek gerjedelmei –
Három történetekben. B**I** által.
Po’sonyban és Pesten, 1817. Füskúti
Landerer örököseinek bet. 112 p.
Későbbi korhű, keménytáblás papír-
kötésben. A bevezetőből kitűnik, hogy
a katonai hadbíró, Nyíregyháza fiská-
lisa, költő műve fordítás. Ritka mű,
könyvárverésen egyszer szerepelt. 

20000,-
46., BÖCKH János:
Pécs városa környékének földtani és
vízi viszonyai (Különlenyomat)
Bp., 1876. Légrády T. [3] 130-287 [3]
p. 1 kihajtható t. 1 kihajtható, nagy-
méretű, színezett, kőnyomatos földtani
térkép. Kiadói javított papírborítóban.

24000,-
47., (BUZINKAY György):
A Christus tudományának kezdetire
való két napi oktatás iratott azoknak
hasznokra és épületekre, a’ kik az
igazság esméretiben idővel vagy érte-
lemmel gyermekek.
Amstelodamban, 1735. Hendrik 
Smets. 48 p. a címlapon fametszett
nyomdászjelvény, a kötet végén famet-
szett záródísz (fiókáit etető gödény).
Későbbi egészbőr kötésben. (13,5 cm) 
Rendkívül ritka németalföldi nyomtat-
vány. Buzinkai György németalföldi
tanulmányai után 1737-től 1768-ban
bekövetkezett haláláig városi orvosként
működött Debrecenben.

30000,-
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48., CAMOENS, (Luis de):
Die Lusiade
Wien, 1816. Anton Pichler.
1 rézmetszett portré. XXVIII. 299 p.
Korabeli vaknyomással díszített egész-
vászon kötésben.

A portugálok legnagyobb költőjének
nemzeti eposza. Az eposz Vasco da
Gama és a portugál hősök történetét
meséli el, akik körbehajózták a Jóre-
ménység fokát, és új utat nyitottak
Indiába.

10000,-
49., CICERO, M(arcus) Tullius –
Budai Ésaiás: Ad Q fratrem dialogi
tres de oratore. Edidit ac notis alio-
rum et suis instruxit Esaias Budai…
Debrecini, 1835. Ludovicus Tóth.
IX. 10-340 p.
Korabeli kopottas félbőr kötésben. 

8000,-
50., COUTO, Ribeiro:
Santosi versek
Rónai Pál fordításai.
(Bp.), 1940. Officina.
30 [2] p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói javított papírborítóban. 
„Földessy Gyulának szeretettel és
tisztelettel – Rónai Pál 1940. jún. 28”
dedikált példány!

4000,-
51., CSATHÓ Kálmán:
Linának szerencséje akadt
Bp., (1944.) Uj Idők. (Singer és
Wolfner.) 123 [5] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. 
„Dr. Terényi Bélának régi barátsággal
– Csathó Kálmán” dedikált példány!

4000,-

52., CSIZMADIA Sándor:
Küzdelem – Újabb versek.
Bp., 1903. Ny.: Krammer és Erhardt.
153 [7] p. Nagy Sándor szecessziós
rajzaival. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a könyv-
testbe kötve. A címlapon poss.:
„Földessy Gyula Budapest 1903. I.
12.” az irodalomtörténész, Ady-apostol
autográf névbejegyzése.

6000,-
53., CSUKA Zoltán:
„Mert vén Szabadka áldalak…” 
(Emlékezés életem két korszakára)
/Életjel miniatűrök 18./
(Szabadka), 1971. Életjel.
100 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Illés Lajosnak a határontúli magyar
és nem magyar irodalmak istápolójá-
nak őszinte barátsággal – Csuka Zol-
tán – Bp. 1972. III. 28.” az irodalom-
történésznek dedikált példány!

3000,-
54., DAMIANI (Vilmos Frigyes):
Synopsis vitae, missionis, miraculo-
rum et evangeliorum Martini Lutheri
et Joannis Calvini… Guilielmo
Friderico Damiani…
Budae, 1755. Leopoldi Francisci
Landerer. 186 [2] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
a címlapon gyűjteményi bélyegzés. 

Damiani Vilmos Frigyes (1714-
1760.) pozsonyi kanonok írásai Luther
Mártonról és Kálvin Jánosról.

8000,-
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55., Dankrede bey den jährlichen
Feyer, welche die Bischöfliche Stadt
Waizen dem H. Beichtiger Rochus
dem 16 Tage des Augustmonats, bey
seiner Kapelle wegen im Jahre 1740.
abgewendeter Pest zu entrichten pfleg-
te. Gewidmet der nämlichen hochlöb-
lichen Stadt Waizen von P. Bruno
Wallnöffer …
(Pest) Ofen, 1788.
Katharina Landerin. [4] 32 p.
Korabeli korhű keménytáblás papír-
kötésben. A címlapon Vácon a püspö-
ki városban tartott köszöntőbeszéd,
amelyet az 1740. évi pestisjárványra, a
pestis járványból kigyógyult Szent
Rókusra emlékezve tartottak. Nagyon
ritka nyomtatvány. (Petrik Ø)

10000,-
56., DÁVID László: Versek
Nagykanizsa, (1906.) Krausz és Farkas.
78 [2] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.

4000,-
57., DE GERANDO Attila:
Velencze – Tizenkét képben.
Bp., (1887.) Méhner Vilmos.
1 t. 108 [4] p. képekkel.
Kiadói festett egészvászon kötésben. 

4000,-
58., DÖMÖTÖR János és Tárkány
Szűcs Ernő: Kiss Lajos emlékkönyv
Hódmezővásárhely, 1983. Hmvh.
Város Tanácsa. 443 [140] p. részben
színes képekkel gazdagon illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Vörös Mártonnak baráti szeretet-
tel…” a kötet 10 szerzője által dedi-
kált példány!

5000,-

59., DUDÁS Kálmán:
Egy marék föld – Versek.
Zombor, (1944.) „Szenteleky Társ”.
141 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.

4000,-
60., DUJMOVITS Zsigmond:
A platonikus isteneszme hatása a 
renaissancera
Pécs, 1906. Taizs József kny. 79 p.
Kiadói javított papírborítóban.
A borítón aláírt példány! A plébános,
a pécsi püspöki tanítóképző tanára
nevét 1908-ban Kápolnaira változtatta. 

3000,-
61., ELLERT, Gerhart: Attila
Fordította:
vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály.
Bp., (1942.) Stádium.
325 p. 1 kihajtható térk.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
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EMIGRÁNS IRODALOM

62., BARÁTH Tibor:
A külföldi magyarság ideológiája – 
Történetpolitikai tanulmány.
Montreál, 1975. (Sovereign Press.) 
242 [4] p. Kiadói papírborítóban.
„… sok szeretettel és kedves emléke-
zéssel ajánlom e könyvet – Montreál,
1975 április 29. B. Tibor” dedikált
példány! 

6000,-
63., BORBÁNDI Gyula:
A magyar népi mozgalom –
A harmadik reformnemzedék.
New York, 1983. Püski.
538 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. Aláírt példány!

4000,-
64., FÉNYES Mária: Kacagó ária
Los Angeles, (1976.) Napnyugat.
93 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
Az emigráns Napnyugat című irodalmi
folyóirat melléklete.
„Lilinek és Fridunak rokoni szeretet-
tel. – Hollywood, 1976. dec. 9.
Fényes Mária” dedikált példány!

4000,-
65., HOMONNAY Ottó János:
Ezeréves haláltusa…
Canada, (1975.) Hungarian Turul
Society. (Magyarságtudományi Int.)
287 p. Kiadói egészvászon kötésben. 

8000,-
66., KARÁTSON Endre:
Színhelyek (Novellák)
London, 1980. Szepsi Csombor Kör.
104 [4] p. Első kiadás!

Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Karátson Gábor munkája.
„Nemes Nagy Ágnesnek szeretettel,
tisztelettel, s ha elfogadja, rokonérzés-
sel – Párizs, 1981. júl. 16. Karátson
Endre” a költő, írónőnek dedikált
példány!

3000,-
67., KISS-GUBIK Nándor:
„Vöröskutya-udvar” felszabadul –
Kisregény.
München, 1954. Pásztortűz.
48 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

3000,-
68., KOESTLER Arthur:
Sötétség délben
München, (1981.) Ujváry, Griff. 144
[2] p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban.

4500,-
69., MONOSZLÓY Dezső:
Aranymecset (Versek)
München, 1973. Aurora Könyvek.
96 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Bélának testvéremnek, … M. Dezső,
1984. V. 12.” dedikált példány!

4000,-
70., MÓZSI Ferenc:
Szénaillat száll – Versek.
Chicago, 1982. Framo.
126 [2] p. Bíró János (New York)
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Bíró Bélának baráti öleléssel… -
Mózsi Ferenc, Chicago, 1982. szept.
11. Csoóri Sándor estje előtt.”
dedikált példány!

4000,-

* * *
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71., EMILIE A…: Kurzgefasste Biog-
raphien berühmte Männer seit dem
Anfange des 12-ten Jahrhunderts bis
zum Gegenwartigen Epoche. II. Heft.
Pressburg, 1834. Ludwig v. Landerer.
57 [3] p.
Későbbi keménytáblás kötésben.
A ritka német nyomtatvány híres férfi-
ak életrajzát közli a 12. századtól. Érde-
kessége, hogy Walter Scott, Shakes-
peare, Mozart, Rossini mellé Kisfaludy
Sándor, Zrínyi Miklós is befért a válo-
gatásba.

5000,-
72., ENTZ Géza és Sebestyén Olga:
A Balaton élete
Bp., 1942. Kir. M. Természettudo-
mányi T. VIII. 366 p. XLIV. (22
kétoldalas képtábla)
Kiadói félvászon kötésben. Az első
szennylapon Sebestyén Olga egész-
oldalas dedikációja, levele a Stoll-
családnak címezve. Kelt.: Tihany,
1956. VIII. 29. Dedikált példány! 

6000,-
73., EÖTVÖS József, B.:
A Karthausi
Pest, 1871. Ráth Mór. 593 p. metszett
díszcímlappal. Hatodik kiadás.
Korabeli gerincén bordázott, aranyo-
zott félbőr kötésben. Jó példány. 

6000,-
74., EÖTVÖS József, B.:
A XIX. század uralkodó eszméinek
befolyása az államra I-II.
/- - összes munkái/
Pest, 1870-71. Ráth Mór. [8] 538 [2]
p. ; [6] 744 p. Második kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. (2 db.)

8000,-

75., EÖTVÖS József, B.:
Gondolatok
Bp., 1884. Ráth Mór. [8] 480 p.
A hátrahagyott kéziratokból bővített
harmadik kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott, festett
egészvászon kötésben.

5000,-
76., EPERJESY Kálmán:
Írások a régi Makóról –
Helytörténeti rajzok.
(Makó, 1928.) Makói Friss Ujság.
158 [2] p. Első kiadás!
Korabeli ízléses, aranyozott egészvá-
szon kötésben. A kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve. József Attila egyko-
ri osztályfőnöke által aláírt példány! 

4000,-

ERDÉLY

77., ÁCS Albert és Fülöp Kálmán:
A székelyek eredete és a hagyomány
(Bp., 1944.) Szerzők. 71 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
78., Az aradi minorita rendi nagy-
gymnasium értesítvénye 1857/8
tanévre.
Aradon, (1857.) Ny.: Goldscheider 
Henriknél. 25 p.
Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.
A nyomtatvány a bevezetésen túl a lo-

garitmusok számításában ad nagyon
részletes matematika oktatást.
(axioart Ø)

4000,-
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79., BOLLA Márton – Zajti Ferenc:
Az oláhok eredetük szerint hun-bol-
gárok / Latinul és első ízben magyar
fordításban. Bevezető tanulmánnyal
ellátta: Zajti Ferenc.
/Aveszta-könyvtár XVII./
Bp., 1931. Stádium. 169 [3] p.
Korabeli egészvászon kötésben.
A kötéstábla verzóján „Halász Géza
könyvtára” ex-libris.

4500,-
80., DEÉR József: Erdély
(Bp.), 1940. Magyar Történelmi T. 
(Athenaeum ny., M. Kir. Honvéd
Térképészeti Intézet). 283 [3] p., 138 t.
(képek, ebből 8 színes, 4 kétlapos), 22
térkép (14 színes, 2 színes kihajtható,
2 színes kétlapos, 1 kihajtható), 4
térkép melléklet (ebből 3 színezett, haj-
togatva) lapszámozáson belül 21 egész-
oldalas és 7 szövegközti képpel 
(Makoldy József és Kós Károly met-
szetei), 8 egészoldalas és 7 szövegközti
térképpel.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötés-
ben, az első kötéstáblán Erdély ara-
nyozott címerével. Teleki Pál, Hóman
Bálint, Mályusz Elemér, Lukinich
Imre, Eckhart Ferenc, Gerevich Tibor,
Fitz József, Makkai Sándor és mások
tanulmányaival. 

8000,-
81., GERGELY Pál, Dr.:
Székelyföld mindig zöld!
- - tanulmányai.
(Bp.), 1941. Erdélyi Férfiak E. 95 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve.

4500,-

82., KÁDÁR László:
Székely fürdők, székely tájak
/Officina képeskönyvek 32./
Bp., (1941.) Officina.
28 [8] p. 12 kétoldalas t. (képek)
Kiadói gerincén javított, illusztrált,
keménytáblás papírkötésben. 
„Méltóságos Imre Sándor dr. egyet.
ny. r. tanár úrnak őszinte tisztelettel
– Kádár László” dedikált példány!

6000,-
83., KOLOZS Pál:
Tizennégy nap – 1940. szeptember 5-
18. Észak-Erdély feltámadása.
Bp., (1941.) Singer és Wolfner. 196 p.
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Rácz Vilmosnak régi barátsággal:
Kolozs Pál 1940 november” (!) 
dedikált példány!

8000,-
84., TÉGLÁS Gábor:
Az erdélyi medencze őstörténelméhez
(Különlenyomat)
Kolozsvárt, 1887. Ny.: Ormós 
Ferencnél a ref. koll. bet. [2] 70 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-

* * *
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1848/49. - REFORMKOR

85., ALBERT János:
Emléklapok – Az 1848/49-iki hon-
védmenedékházba az összes helyek
betöltése után be nem jutott és így
elhagyatva élő agg harcosok felsegé-
lyezésére. Összeállította és kiadja: - -.
Bp., 1910. Bercsényi Ny. 32 p.
Kiadói papírborítóban.

4500,-
86., BÚSBACH Péter, Dr.:
Egy viharos emberöltő – Korrajz. I-II.
Bp., 1906. Benkő Gyula biz. [4] 352 p.
; IV. 358 p. Második kiadás.
Későbbi gerincén bordázott, aranyo-
zott félbőr kötésben, a kiadói papír-
borítók címlapja a könyvtestbe kötve.
(2 db.) A szerző honvédszázadosként
szolgált a szabadságharcban, a kötet
tartalmazza 1848/49-es naplójegy-
zeteit.

24000,-
87., ERDŐS Ernő:
A köztársasági eszme és az 1848-49-iki
hírlapok – Bölcsészdoktori értekezés.
Bp., 1914. Ny.: Bichler I. 35 p.
Kiadói papírborítóban, amelynek a
hátsó fedele pótolt.

4500,-
88., HEGEDÜS István, Dr.:
Gróf Széchenyi István mint a magyar
társadalom reformátora –
A kolozsvári „Kereskedők és Keresk.
Ifj. Társulatá”-ban f. év. ápril hó 8-án
tartott Széchenyi ünnepélyre.
Kolozsvárt, 1890. Kereskedők és
Keresk. Ifj. T. 16 p.
Kiadói jobb alsó sarkán javított papír-
borítóban.

4000,-

89., KOVÁCS Dénes, Dr.:
Kossuth emlékalbum – Kossuth Lajos
halála, temetése és mauzoleumának
felavatása. Szerkesztette: - -.
Bp., 1910. Wodianer F. és Fiai. 1 t.
(portré) 231 p. 5 t. (2 kihajtható kép, 3
beragasztott színes képpel illusztrált
tábla) szövegközti képekkel.
Kiadói dombornyomásos, gerincén
picit sérült aranyozott egészvászon
kötésben.

5000,-
90., OROSZ (József), Joseph:
Graf Stephan Széchenyi als Schrift-
steller. Im Ungarischen herausge-
geben und deutsch bearbeitet von
Joseph Orosz.
Pesth, 1832. Druck und Verlag der
Landerer’ Buchdruckerei. [8] 352 p.
Korabeli igényes félpergamen kötés-
ben, gerincén címkével. Jó példány. 

Egyetlen német kiadás, a Hitel és a
Világ, valamint „A lovakrul” című
munka bírálata. A szerző újságíró,
több folyóirat (Századunk, Hírnök)
szerkesztője volt. Amint az előszóból
kiderül, Ponori Thewrewk József kri-
tikáját is leközli.

15000,-
91., SZABÓ László, B(ártfai).:
Széchenyi, Petőfi és az ellenzéki kör
1848-ban
Bp., 1930. Stephaneum. 26 [2] p.
Kiadói javított papírborítóban.

4500,-
92., SZAUDER József:
A reformkor irodalma (Az ELTE
felsőoktatási jegyzete.)
(Bp., 1954? Felsőoktatási Jegyzetellátó.)
218 p. Egyszerű papírborítóban. Rota
sokszorosított. 6000,-
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93., SZEREMLEI Samu:
A Honvédelmi Bizottmány keletke-
zése s a forradalom kitörése 1848-ban.
Adalékul Magyarország ujabbkori 
történelméhez.
Pest, 1867. Pfeiffer Ferdinánd.
[4] 196 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A szennylapon poss.: „Dr.
Etter Jenő” bélyegzés, a címlapon
„Eötvös Lajos” bibliográfus autográf
tulajdonosi névbejegyzése.

8000,-

* * *

94., ERDŐHÁZI Hugó:
Leánypolgári
Komárno, 1937. „Virradat” kny.
159 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Reichent-
hal Ferenc (1895-1971.) szlovák-magyar,
később amerikai emigráns festőművész
munkája. Erdőházi Hugó szlovák író
1945 után Magyarországon élt, 1956-
ban Londonba emigrált. 
A szerző által aláírt példány!

4000,-

95., ESTERHÁZY Péter:
Hrabal könyve
Bp., 1990. Magvető.
189 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Emesének – Péter, 1990. könyvhét”
dedikált példány! 

4000,-

96., FÁBIÁN Dániel - József Attila:
Ki a faluba! (Röpirat) 
/A Bartha Miklós Társaság Füzetei 1./
Hódmezővásárhely, (1930.)
Bartha Miklós Társaság. –
Ny.: Törekvés Kny. 8 p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben. 
A füzet szélein a kisebb töredezések
gondosan restaurálva, a papír savta-
lanítva. A szövegben több helyen
aláhúzás, lapszélen bejegyzés.
Gondos példány.

József Attila 1928 őszén került kap-
csolatba a Bartha Miklós Társasággal,
mely a Szabó Dezső és Móricz Zsig-
mond nyomdokain haladó, paraszt-ori-
entációjú fiatal értelmiségiek szervezete
volt. 1929 februárjában már, mint a
Társaság tagja vett részt annak nagy
visszhangot kiváltó Magyar Föld-
estjén. Korábbi anarchista beállí-
tottságán túllépve most a falu-közpon-
tú népi gondolat irányába fordult.
Ebben a szellemben született az 1930
tavaszán Fábián Dániellel közösen írt
Ki a faluba! című röpirata, melyben a
népi írók mozgalmát előlegező prog-
ramot vázoltak fel.
József Attila legritkább nyomtatásban
megjelent munkája.

80000,-

97., FARCZÁDY N. Gizella:
Álmok koldusa – Versek.
Bp., 1937. (Szerző. – Ny.: Budai
Bernwaller.) 93 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Aláírt példány!

4500,-
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98., FÁY András:
A’ két Báthory – Historiai szomorú
játék öt felvonásban.
Pesten, 1827. Landerer Lajosnál.
1 rézmetszett t. (Báthory Boldizsár) 
174 [2] p. rézmetszett címlappal.
Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók gondosan a könyvtestbe
kötve.

12000,-
99., FEHÉR Klára:
Nyitott könyv (Regény)
(Bp.), 1951. Szépirodalmi.
96 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. 
„Benjámin Lászlónak szeretettel – 
Fehér Klára” a költőnek dedikált 
példány!

3000,-
100., FEJÉR János:
Az Istent-félőnek boldog halála néhai
méltóságos négyesi báró Szepesy
Josepha aszszony tekintetes déva-
ványai Halasy Jósef tábla bíró úr élete
párja… egy halotti beszédben lerajzolva
- - jász-ladányi lelki pásztor által.
Egerben, 1829. Érseki Oskola bet. 8 p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben. 

4000,-
101., FEJES Endre:
Rozsdatemető
Bp., 1970. Magvető. 315 p. 
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Rózsahegyi Györgynek szeretettel – 
Fejes Endre 1972. január” a karika-
turista, festőművésznek dedikált pél-
dány! 

4000,-

102., FEKETE Lajos: Magyarság,
törökség: két világnézet bajvívói
/A Magyar Keleti T. kiadványai 13./
Bp., 1947. (Fővárosi Ny.) 23 p.
Kiadói papírborítóban.

4500,-
103., FOGARASI János:
Kereskedői szótár magyar és német
nyelven – (I-II.) - Egy toldalékkal a
lenevezetesb pénzfajokról.
Pesten, 1843. Kilián György.
[4] 58 p. ; [2] 31 p. + 19 p.
Korabeli félvászon kötésben, javított
címlappal. (egybekötve) (axioart Ø) 

6000,-

FOLYÓIRATOK

104., Adalékok Zemplénvármegye
történetéhez – Tizenötödik évf. (8-9-
10-11.) (összevont) szám. 1909. aug. –
nov. Havi folyóirat. Szerkeszti: Dongó
Gyárfás Géza. Főmunkatársak:
Dókus Gyula és Matolai Etele.
Sátoralja-Ujhely, 1909. „Zemplén”
kny. 233-352 p.
Kiadói papírborítóban.
„Tokaj-Hegyalja borai az 1807. évi
országgyűlésen ; Jezsuitáknak volt
szölei és ingatlanai a Tokaj-Hegyalján…”

6000,-
105., Délsziget 1. évf. 1. sz.
(A Vörösmarty Irodalmi Társaság
folyóirata.) Szerkesztette: Deák Zoltán.
Ujpest, 1935. július, (Grafika ny.)
40 p. 1 kétoldalas t. (képek)
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Fery Antal munkája. Babits
Mihály, Berda József… stb. írásaival,
verseivel. A folyóirat a 3. szám után
megszűnt. 3000,-
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106., Internationale – Kommunista
folyóirat. 1 évf. 1919 julius. 8-9. szám.
A Szocialista-Kommunista Munkások
Magyarországi Pártjának kiadása.
Bp., 1919. A Párt – Ny.: Vörös Újság
nyomdája. 24 p.
Kiadói papírborítóban.

A lap 1919 januárjában indult, talán
nem bevallottan a Kassák-féle Ma
aktivista körével szemben. Az Interna-
tionale köré tömörült írók a lenini
értelemben vett pártos irodalom
eszméjét, mint egy új irodalmi irányzat
programját fogalmazták meg és tuda-
tosították, s mélyen elkötelezték ma-
gukat a proletárdiktatúra eszméi és
gyakorlata mellett. A szerzők nagy
része komoly szerepet vállalt a dikta-
túra idején. A jelen számban többek
között Lukács György tanulmánya,
valamint Lenin egy cikke olvasható,
Szamuely Tibor fordításában. A
szerkesztőbizottság tagja volt Rudas
László, Lukács György, Komját Aladár
és Kun Béla is. A folyóiratnak összesen
6 száma jelent meg (ebből három
dupla). Ritka kordokumentum. 

8000,-
107., Magyar Köztársaság – Politikai
folyóirat. I. évf. 1. szám, II. évf. 1-12.
szám. (Teljes!)
Szerkeszti: Dr. Nagy György.
Hódmezővásárhely, 1911-12.
(Müncz Ny.) számonként újrakezdődő
lapszámozással.
Korabeli félvászon kötésben, az első
szám címlap borítója a könyvtestbe
kötve.

A Magyar Köztársaság az Országos
Köztársasági Párt orgánuma volt. A
polgári radikális folyóirat Ady Endre

elismerésével és barátságával büszkél-
kedhetett. A lap munkatársai Engel
Lajos, Kalmár Antal Kornitzky Dezső,
Makai Márton, Ormos Ede, Pataj
Sándor és Szakács Ferenc voltak. A lap
1913 júniusában megszűnt.

8000,-
108., Puszták Népe I. évfolyam 1.
szám. 1946. A Tornyai Társaság lapja.
Felelős szerkesztő: Galyasi Miklós.
Hódmezővásárhely, 1946. Kurucz
János. – (Szabadság Ny.) 48 [4] p.
Almássy Gyula fametszeteivel.
Kiadói papírborítóban.
A 17. oldalon „Katona Imre bará-
tomnak őszinte szeretettel küldöm –
Tárkány Szűcs Ernő” részszerző által
dedikált példány!

3000,-
109., Új Magyar Út – A Magyar
Szellemi Munkaközösség lapja. VII.
évf. 1956. 3-4-5. szám.
Megindította: Soos Géza.
Felelős szerkesztő: Bakó Elemér.
(München, 1956. Magyar Szellemi
Munkaközösség.) 68-158 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-

* * *
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110., FÖLDEÁK János: Bolsevik
honfoglalás – Versek (1934-1951)
(Bp.), 1952. Szépirodalmi.
104 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Tamási Lajosnak baráti szeretettel –
Földeák János” a költőnek dedikált
példány!

3000,-
111., (FÜSSI, Pius): Fasciculus bibli-
cus a musis nexus, seu Compendium
metrico-biblicum, quodlibet Sacrae
Scripturae caput in carmen leonino-
tetrasticum contrahens : cui accessit
alterum compendiolum, sive memori-
ale mnemonicum, in singula capita
singulas voces exhibens P. Pius Füssi…
Budae, (1743.) Veronicae Nottenstein.
[38] 316 [17] 1 kih. t. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel. Füssi Pius (1703-
1769.) domonkos rendi szerzetes
válogatott kivonatai a szentírásból. 

10000,-
112., GÁRDONYI Albert:
Budapest legrégibb kiváltságlevele 
(Különlenyomat)
(Bp., 1910. Franklin-T.) 20 p.
Kiadói javított papírborítóban. (folio) 
A borítón „Dr. Ballagi Aladár egyet.
tanár úrnak mély tisztelettel – 
Gárdonyi Albert” dedikált példány! 

15000,-
113., (GASPARÓCZKY Ferenc):
Örökké valóság, a vagy Olly tizen-
három prédikátziók, mellyekben a
Pokol szörnyűségének és a Menny-
ország gyönyörűségének valami részets-
kéjét le-rajzolta egy lelki pásztor.
Kassán (1793.) Landerer Mihály.

253 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén restaurált félbőr
kötésben. (axioart Ø)

Gasparóczky Ferenc névtelenül meg-
jelent munkája állami könyvellenőrzés,
cenzúra alá került, mivel az a menny-
ország, a pokol és purgatórium kérdé-
sét elemezte. Csaknem valamennyi
menny- és pokolról szóló prédikációját
érdeklődést felkeltő, ókori történettel
indítja. Ritka nyomtatvány.

20000,-
114., GELLÉRI Mór: A magyar ipar
úttörői – Élet- és jellemrajzok.
Bp., 1887. Dobrowsky és Franke. 
XVI. 320 p. az iparosok portréjával
illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, amely
„Kiss Valdemár” könyvkötő munkája. 

5000,-
115., GONDOL Dániel:
Magyar nyelvtan - Második iskolások
számára. Második füzet.
Bécsben, 1845. Özv. Straussné és
Sommer. IV. 119 p. Kiadó papír-
borítóban. Poss.: Justrovics György.

A kiváló esztéta, író részt vett a
szabadságharcban, Fáy András aján-
latára az MTA levelező tagja. Nyelvtan
könyvét Pápán tankönyvként 
használták.

6000,-
116., GRÓSZ Emil dr.: Előadások,
beszédek, tanulmányok 1900-1925.
Bp., (1925.) Franklin-T. 175 p.
Kiadói papírborítóban.
A neves szemész orvos munkássága. A
magyarországi szemészet jelentős alak-
ja, több szembetegség kórtani leírása
és gyógykezelésének kidolgozása fűző-
dik a nevéhez. 6000,-
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117., HALLER, Albrecht von:
Haller Albertnek a Szent Írásban lévő
igazságokról írott levelei.
Fordíttattak Német Nyelvből Magyarra
Szilágy Márton pataki professor által.
A’ Bernai 1780-dikbéli ki-adás szerént.
Ezekhez járul Tillotsonnak ama túdós
Kántuáriai Érseknek a’ Keresztyén
Vallásnak Méltóságáról írott prédikát-
ziója, Anglia Nyelvből fordítva.
Posonyban és Kassán, 1785. Füskúti
Landerer Mihály. [9] 10-248 [2] p.
Korabeli restaurált, festett papírral
borított egészpergamen kötésben. A
szennylapon poss.: „Csuthy Zs mk
1874” Dobozi Csuthy Zsigmond
(1813-1884) az 1848-49-es szabad-
ságharc után halálra ítélt, majd
amnesztiát kapott református lelkész,
tanár autográf névbejegyzése.

Albrecht von Haller (1708-1777)
svájci természettudós, botanikus,
orvos, költő és filozófus, a 18. század
egyik legkiemelkedőbb tudósa, a mo-
dern kísérleti fiziológia megalapítója. A
18. század egyik legtermékenyebb
levelezője volt; egész Európából híres
emberekkel állt kapcsolatban.
Ritka kötet, könyvárverésen egyszer
szerepelt.

24000,-
118., HAMAR Pál: - - közalapítványi
királyi ügyigazgató, mint a szent
korona egyik ügyészének véleménye,
melyet a magyar főpapi javak és az
ezekből kifolyó vallásalap jogi ter-
mészete kérdésében a magyar ország-
gyűlés képviselőháza kiküldött bizott-
ságának 1875-dik évi ápril 20-ról és
május 7-ről kelt felhívásai nyomán
tisztelettel előterjeszt.

(A „Havi Közlöny” 6. évfolyamának
ingyen melléklete.) Temesvárott, 1883.
Ny.: Csanád-egyházmegyei kny. 228 p.
Korabeli félvászon kötésben.

15000,-
119., HÁRS Ernő:
Lépcsőfokok (Versek)
Bp., (1972.) Magvető.
129 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Péter János külügy-
miniszter elvtársnak tisztelettel –
Budapest, 1972 augusztus 20-án Hárs
Ernő” dedikált példány!

3000,-
120., HECKENAST Dezső:
Heckenast Gusztáv – Egy fejezet a
magyar irodalmi élet történetéből.
/Specimina 89./
Bp., 1936. (Ny.: Spitzer A.) 46 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
121., HEINE, Henrich:
Sabbat hercegnő románca
Fordította: Jávor Bella.
Bp., 1920. Awiwa.
98 [2] p. Tábor János rajzos Heine
portréjával, díszes címlapjával és keret-
díszes lapjaival illusztrálva.
Kiadói felragasztott képpel (Tábor)
illusztrált egészpergamen kötésben,
amely Szigeti könyvkötészetének mun-
kája. Számozott (15./50), a fordító és
az illusztrátor által aláírt példány!

6000,-
122., HENNEY Vilmos, Dr.:
A Magyar Posta története
Bp., 1926. Wodianer F. és Fiai.
[2] VI. 290 [4] p.
Korabeli félvászon kötésben.

8000,-
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123., (HORÁNYI Elek):
Oratio pro arte poetica. Spectabili, ac
perillustri ... domino Gabrieli
Horányi de eadem, ... cum specimen
prog-ressus litterarii ceteri exhiberent,
in perpetuum pietatis monumentum
... Alexius Horányi, ...
Budae, 1762. Leopoldi Francisci
Landerer. 32 p.
Korabeli papírborítóba. (folio)

A piarista irodalomtörténész, tudo-
mánytörténész elismerést kiváltó mun-
kája, amelyet kecskeméti éveiben adott
ki.

6000,-
124., HORVÁTH Jenő: Magyar
diplomácia magyar diplomaták –
A magyar külpolitika századai.
Bp., (1941.) Szent István-T.
445 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.

6000,-
125., HUTTER Antal: Vezérelvek a’
magyar szépirodalomban. Nevendék
bölcselkedőinek számára írta: - -.
Szegeden, 1842. Grünn János. [4] 85
[3] p. ; 100 p. A mű második fele:
Függelék a szerző költői munkáiból.
Első kiadás! Korabeli félvászon kötés-
ben. A címlapon poss.: „Kováts István
építő mester Szegeden” címke.

4000,-
126., ILLÉS Endre:
Hamu – (Elbeszélések)
Bp., (1972.) Magvető.
222 [6] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Jókai Annának baráti szívvel,
szeretettel – Endre – 1972. május” az
írónőnek dedikált példány!

3000,-

127., IMRE Sándor:
A magyar irodalom és nyelv rövid
története. Iskolai használatra írta: - -.
Debreczen, 1874. Ifj. Csáthy Károly.
[4] 303 [5] p.
Harmadik javított kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

4000,-

IRREDENTÁK

128., CSIKÓS Jenő, vitéz:
Lélek a vártán – Versek.
Bp., (1942.) Stádium.
80 p. Első kiadás! Betiltva! 
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Gönczi-Gebhardt Tibor munkája. 

4000,-
129., FALUHELYI Ferenc:
A magyarországi nemzetiségi kérdés
jellege és megoldása (Különlenyomat.)
Pécs, 1942. Szerző. 14 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
130., JANCSÓ Elemér, Dr.:
Az erdélyi magyarság életsorsa
nevelésügyének tükrében 1914-1934
/Nagy László könyvtár/
Bp., 1935. Merkantil Ny. 109 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
131., 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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132., NÉMETH Kálmán, Dr.:
Százezer szív sikolt – Hazatért és haza-
vágyó magyarok verőfényes golgotája.
Bácsjózseffalva, 1943. „Zenélő Kút”
Könyvműhely. – (Ny.: Globus – Papp
Géza, Szabadka.) 520 p. számos 
szövegközti képpel.
Kiadói félvászon kötésben, irredenta,
színes, rajzos papírborítóban, amely
Márton Lajos munkája.
„A drága vezérnek sírigtartó szeretet-
tel és a legnagyobb tisztelettel – dr.
Németh Kálmán” dedikált példány!

15000,-
133., NITTI, Francesco: Európa
hanyatlása – Az ujjáépítés útjai.
Bp., 1923. Pallas. 1 t. (portré) 227 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
134., VÁRADY Károly, vitéz:
Csonka-Magyarország közigazgatási
helységnévtára 1940. Nyolcadik – a
Magyar Szent Koronához visszacsatolt
Felvidéket és Kárpátalját magában
foglaló – bővített kiadás.
Bp., 1940. Hornyánszky V. 169 p. ;
29 p. (Kárpátalja (Ruszinföld) helység-
névtára)
Korabeli gerincén gondosan átkötött,
aranyozott egészvászon kötésben. 

4000,-
135., VÁRADY Károly:
A magyar szent korona országainak
1928. évi helységnévtára. I. rész
Csonkamagyarország helységnévtára.
Hivatalos adatok alapján szerkeszti: - -.
Bp., 1928. Fővárosi Ny. 138 p.
Kiadói félvászon kötésben.

6000,-

136., WERTHEIMER Ede:
Békekongresszusok és békeszerződé-
sek a XIX. és XX. században.
Bp., 1918. Athenaeum. 142 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-

* * *

137., IVÁNKA Zoltán:
Ev. ref. egyházi karénekek – Iskolai
használatra… - -.
Hódm.-vásárhely, 1900. Szerző. 47 p.
Korabeli félvászon kötésben.
A címlapon poss.: „Farkas Lajos” név-
bejegyzés, „Szeretetem és barátságom
jeléül – Ivánka” dedikált példány!

4000,-
138., JAKSICS Lajos, Dr.:
Ötvenéves orvosi praxisból sarjadó új
eszmék és új elgondolások
Szolnok, 1931. Ny.: Varga József.
126 [2] p. Kiadói papírborítóban. 

3000,-
139., JANCSÓ Elemér: Mint az égő
fáklya, mely setétben lángol – 
Szemelvények a felvilágosodás irodal-
mából. Szerk. és a bevezetőt írta: - -.
Bukarest, 1962. Irodalmi.
277 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban. 
„Gyulának hálával és szeretettel –
Elemér – Kolozsvár, 1962. dec. 20.”
dedikált példány!

3000,-
140., JÓKAI Anna: A labda
Bp., (1971.) Szépirodalmi. 357 [3] p.
Kass János rajzaival. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. A szerző
második munkája.
Aláírt, datált példány! 8000,-
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141., JÓKAI Anna:
Kötél nélkül (Novellák)
Bp., 1969. Szépirodalmi.
362 [6] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. Aláírt, datált példány!

8000,-

JOG, JOGTÖRTÉNET

142., A magyar-csehszlovák vegyes
döntőbíróság és az Állandó Nemzet-
közi Bíróság ítélete a Pázmány Péter
Egyetem perében. Fordította és jegy-
zetekkel ellátta: Dr. Váli Ferenc. 
/Magyar Jogi Szemle könyvtára 37./
Bp., 1934. Attila-Ny. 62 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
143., ANGYAL Pál, Dr.:
Az ember élete elleni bűncselekmé-
nyek és a párviadal
/A Magyar büntetőjog kézikönyve 2./
Bp., (1928.) Athenaeum. XXIV. 120 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
144., Articuli diaetales Budenses anni
M.DCCC.VII.
Pestini, (1807.) M. Landerer. 93 [3] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
címkével. (A címlapon OSZK. másod-
lat bélyegzés.)

4000,-
145., FALK Miksa: A menedékjog a
nemzetközi jog alapelveiből származ-
tatva – Akadémiai székfoglaló-érte-
kezésűl írta: - -.
Pesten, 1864. Hartleben Ádolf. 63 p.
Kiadói papírborítóban, a címlapon és
a borítón bélyegzés.

15000,-

146., FALUHELYI Ferenc, Dr.:
A Kellog-egyezmény nemzetközi jogi
jelentősége
/Magyar jogászegyleti értekezések./
Bp., 1929. Franklin-T. 86 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
147., FAYER László 1842-1906
Bp., 1907. (Franklin – Társulat
nyomdája) 94 p. 2 t. (hártyapapírral
védett fényképek Fayer Lászlóról)
Későbbi félbőr kötésben, gerincén
címkével. Merített papírra nyomott
emlékkönyv és tisztelgés a nagy
büntetőjogász halála alkalmából töb-
bek között Wlassics Gyula, Szladits
Károly, Angyal Pál, Finkey Ferencz,
Fodor Ármin, Márkus Dezső, Edvi
Illés Károly, Vámbéry Rusztem és
mások írásaival.

30000,-
148., GUOTH Kálmán:
Az okleveles bizonyítás kifejlődése
Magyarországon
/A Pázmány P. Tud.egyetem történel-
mi szemináriumának kiadványai 9./
Bp., 1936. Kir. M. Egyetemi Ny.
75 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
149., HEGEDÜS Loránt:
Az adó filozófiája a háboruban - -
szabad előadása a budapesti Szabad
Lyceumban… (Különlenyomat)
Bp., (1917.) Singer és Wolfner. 15 p.
Kiadói papírborítóban.
„Rózsikának sok szeretettel - Loránt”
Jókai Róza festőművésznek, Labor-
falvi Róza unokájának dedikált pél-
dány!

15000,-
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150., HELLER Erik, vitéz Moór
Gyula, Rácz György:
Büntetőjogi tanulmányok Angyal Pál
születése 60-ik és jogtanári működése
35-ik évfordulójának emlékére. 
Bp., 1933. Pallas. 1 t. [2] 397 [3] p.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.

8000,-
151., HUSZTY, Stephano [István]:
Jurisprudentia Practica seu Comenta-
rius novus in Jus Hungaricum
Compositus - - Editio tertia. (I-III.)
Agriae, 1778. Typis Scholae 
Episcopalis. [2] 347 p. 1 kihajtható t. ;
476 p ; 128 p. [136] p. (index, errata.)
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel. (egybekötve)

Huszty István (1710–1772 után)
ügyvéd, jogakadémiai tanár, Heves,
Ung és Külső-Szolnok vármegyék
főtáblabírája volt. Jelen magánjogi
tankönyvét a nagyszombati egyetem
jogi karán is használták. Fél évszázad
alatt ötször adták ki. Az igazságszolgál-
tatási gyakorlatot összefoglaló kézi-
könyvként is széles körben szolgált.
Hatással volt a magyarországi jogi szak-
nyelv fejlődésére. Mintaként szolgált a
későbbi jogi íróknak. A vérrokonság-
gal és a sógorsággal kapcsolatos kife-
jezések latin és magyar kifejezései a
magyar genealógiai szaknyelv fejlődése
számára is jelentősek.

36000,-
152., (KÖVY Sándor):
Elementa jurisprudentiae Hungaricae
– Loco manuscripti edita.
Cassoviae, 1807.
Francisci Landerer. 626 [6] p.

Korabeli gerincén kissé kopott, díszes
aranyozású félbőr kötésben, körben
festett lapszéllel. Jó példány.

Kövy Sándor (1763-1829) ügyvédi
vizsgája után előbb főúri családoknál
nevelő, majd 1793-tóL haláláig a
sárospataki református jogakadémián
a hazai jog első tanára volt. Diákjai
közé tartozott Kossuth Lajos és
Szemere Bertalan is. Kövy a gyakorla-
tias jogi oktatás egyik legelső képvise-
lőjeként vált ismertté. Fő műve, az Ele-
menta jurisprudentiae hungaricae c.
munka közel 50 évig volt az egyik leg-
elterjedtebb jogi tankönyv, amely
Kassán, névtelenül jelent meg.

10000,-
153., Magyar Nemzeti törvéynes [sic!]
gyüjtemény vagy a’ polgári életben
előforduló külömbféle tiszti írások
szerkesztésére vezető kézi könyv.
M(aros)-Vásárhelyen, (1838.) Lőcsei
Spiélenberg László. [6] 32, [1] 36-80,
129-131, [1] VIII, 65-75, 68-68, 193-
193, 79-112 p. (sorozatosan téves,
nem helyreálló lapszámozással)
Hozzákötve:
A’ nemes székely nemzetnek jussait
világosító némely darab levelek, töb-
bek által Magyar nyelvre forditva,
némelyek pedig eredetileg magyar
nyelven. (Marosvásárhely), 1837.
Lőtsey Spiélenberg László. – Ny.:
Nemes Ref. Kolégyom bet. Felső Visti
Kali Siméon. 17, [1] 31-93, 92-92, 95-
102 p. (sorozatosan téves, nem helyre-
álló lapszámozással)
Hozzákötve:
A' nemes Aranyos széki bogáti szabad
pusztának vagyis praediumnak köven-
den az 1827-dlk évben Böjtelö hava
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19-dik napján All-Jegyzö Csit Sz.
Iváni Üdösbb Koronka László által a
Nemes Aranyas széki Levél-Tárbol
kiadott szokásos Törvénye.
M(aros) Vásárhellyen, 1837. Ny.:
Nemes Ref. Kolégyom bet. Felső Visti
Kali Siméon. 16 [2] p. 
Kiadói keménytáblás feliratozott
papírkötésben. A borítón „Magyar
Nemzeti törvényes Gyűjtemény vagy a’
polgári életben előforduló különbféle
tiszti írások és a’ nemes Székely
Nemzet constitutioi, privilegiumai.
1838”. Rendkívül ritka kötet,
könyvárverésen egyszer szerepelt
ugyanez a kötet.
(Múzeum 2002. VII./ 226.)

36000,-
154., Manuale Procuratorum, et
Causantium, complectens Processus
in Jure Hungarico occurrentes, ordine
alphabetico exprimens Instituta, quo
quis Actor, contra quem Incattum,
coram quo Judice procedendum,…
Pestini, 1829. Ludovici Landerer.
171 [5] p. Korabeli félbőr kötésben.

Ügyvédi és peres felek kézikönyve.
8000,-

155., MÁRTONFFY Károly:
A magyar közigazgatás megújulása
Bp., 1939. Kir. M. Egyetemi Ny.
VIII. 332 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
156., PIKLER Gyula:
Az emberi egyesületek és különösen
az állam keletkezése és fejlődése
Bp., 1905. Politzer-féle. [8] 100 p.
Ötödik javított és bővített kiadás.
Kiadói papírborítóban.

8000,-

157., SCHULTHEISZ Emil, Dr.:
Adalékok a szokásjog monográfiájá-
hoz (Bp., 1923. Szerző. – Ny.: Sárkány
ny.) 34 [2] p.
Kiadói javított papírborítóban.
„Dr. Bruckner Győző jogakadémiai
dékán úrnak – Budapest, 1924.
február 9. – hódolatteljes tisztelete
jeléül: a Szerző” dedikált példány! 

8000,-
158., SÖVÉNYHÁZY Ferenc, Dr.:
Jogfejlesztés Angliában
/Magyar Közigazgatás könyvtára 7./
Bp., 1937. „M. Közigazgatás”. 16 p.
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos Dr. Liszkay Jenő kir.
törvényszéki bíró Úrnak meleg barát-
sággal – Sövényházy Ferenc” dedikált
példány!

8000,-
159., TREFORT Ágoston:
B. Eötvös József „A XIX. század
uralkodó eszméinek befolyása az
álladalomra” czímű munkájáról. 
/Értekezések a társadalmi tudományok
köréből./
Bp., 1883. MTA. 11 p.
Kiadói papírborítóban.

4500,-
160., VÁMBÉRY Rusztem:
Két büntetőjogi dolgozat
Bp., 1910. Grill Kk. 80 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
A határozatlan tartalmú büntetésről;

A német és az osztrák Btk. javaslatáról. 
8000,-

* * *
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JUDAIKA

161., ÁLDÁSY Antal:
Zsigmond császár koronázása és a
német zsidóság megadóztatása
/Értekezések a történeti tudományok
köréből/
Bp., 1916. MTA. 65 p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve.

4000,-
162., BARTHA Miklós:
Kazár földön
Kolozsvár, 1901. Ellenzék.
[2] 328 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. A kötet
utolsó 1-2 lapja szélein foltos.

8000,-
163., BRAUN Róbert:
Régi és uj milliomosok Amerikában
Bp., (1920.) Révai.
[2] 267 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.

4500,-
164., CHUM, J. M.:
Meséld el fiadnak – A zsidó állam
újjászületésének története.
Tel-Aviv, 1958. (Ny.: Solár és Nadiv.)
159 p. (139. oldaltól Jizkor hősi halált
halt mártírok névsora.)
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Abádi Ervin munkája.

4500,-
165., FEUERSTEIN Emil:
Egy marék virág I-III.
A magyarajku zsidóság szellemi örök-
sége. Elie Wiesel előszavával.
Tel-Aviv, 1986–87. Megörökítési
Emlék Biz. – Szerző. (Ny.: Lipa

Friedmann). [8] 431 p. ; 461 [3] p. ;
306 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, montázs
fotóval illusztrált papír védőborítóban.
A fotókon a magyar zsidóság legjele-
sebb alakjainak portréi.(3 db.)

A kötetből megismerhetjük a magyar
zsidóság legjelesebb alakjait Elie
Wiesel méltatásával.

6000,-
166., FISCHER Árpád, Dr.:
Kiáltvány a zsidósághoz
Bp., 1927. (Ny.: Ábrahám és Sugár.)
87 p. Kiadói gerincén javított papír-
borítóban.

4500,-
167., FORD, Henry:
A nemzetközi zsidó (I-II.)
Bevezetés: Bosnyák Zoltán.
Bp., (1943.) Stádium. [4] 246 p. ; 247-
451 [5] p. Második kiadás.
Későbbi fénymásolatban pótolt, rajzos
papírborítóban. (egybekötve)

12000,-
168., KŐRÖZSY Béla:
Sajtóviszonyok Magyarországon
/Uj Igazság Könyvtára/
(Bp., 1937. Szerző. –
Ny.: Hoffmann és Társa.) 32 p.
Kiadói papírborítóban.

4500,-
169., Löhavot Baéfer - 1948. április
19-én, a varsói gettó lázadásának ötö-
dik évfordulóján kiadja a magyarorszá-
gi Hasomér Hacair. (A borítón: A get-
tólázadások emlékére.)
(Bp., 1948. Hisztadrut Hasomér
Hacair. – Ny.: Béke kny. szedőgép-
üzem.) [2] 70 p. szövegközti rajzokkal.
Kiadói harántalakú papírborítóban.
Rota sokszorosított nyomtatvány.
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1943 elején az SS úgy döntött, hogy
felszámolja a varsói zsidó gettót. A
németek tömegmészárlásba torkolló
tisztogató művelete 1943. május 16-án
este 20 óra után a varsói zsinagóga fel-
robbantásával ért véget. Az akció során
a németek 56 ezer 65 zsidót fogtak el.
Ebből 7000 embert azonnal agyon-
lőttek.

8000,-
170., LŐWINGER Sámuel, Dr.:
Germánia „prófétája” – A nácizmus
száz esztendeje.
Bp., 1947. (Szerző. – Langer Kk. –
Ny.: Neuwald I. utódai.) 235 p. (A
kötet címlapja másolatban pótolt.)
Kiadói papírborítékban.
Az első oldalon „Grosz Ernő… régi
barátsággal – Dr. Lőwinger Sámuel”
a nyomdász, szakszervezeti vezetőnek
dedikált példány!

6000,-
171., MARSCHALKÓ Lajos:
Világhódítók – Az igazi háborús
bűnösök. München, 1958. (Süli
József.) 263 p. Ötödik kiadás.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
172., MÓRICZ Zsigmond:
Fortunátus – Történelmi színdarab
három felvonásban. /Az Érdekes
Ujság karácsonyi ingyen melléklete/
(Bp., 1918. Érdekes Ujság. – Ny.:
Légrády.) 95 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Végh munkája.

Móricz Zsigmond fiatalkori nagy
drámája, amely 1918 novemberében
szinte véletlenül látott nyomdafestéket.
Egy akkori hetilap karácsonyi mellék-
leteként Móricz-művet akart adni olva-

sóinak. A korabeli közvélemény anti-
szemitának ítélte meg. A kis könyvet
pedig a legrejtélyesebb módon tüntet-
ték el a legrövidebb idő alatt, példányai
alig fellelhetők.

8000,-
173., Nyilas áfium vörös maszlag
Kassa, 1939. Attila Ny. 40 p.
Kiadói papírborítóban. A nyilas-
keresztes mozgalmak ellen, ismeretlen
szerző által írt ritka röpirat.

8000,-
174., SOMOS István:
Auschwitz!... – Hazatért deportáltak
megrázó elbeszélései az auschwitzi,
majdaneki, birkenaui és lubini német
halállágerek borzalmairól.
(Eredeti fényképfelvételekkel.)
(Kolozsvár, 1946? Szerző. – Ny.:
Minerva.) 63 p. 2 kétoldalas t. (képek)
Kiadói javított, rajzos papírborítóban. 

4500,-
175., SZÉKELY Béla:
Az antiszemitizmus története
Bp., (1936. „Tabor”. 382 [2] p.
Kiadói papírborítóban, amelynek cím-
lap boríték fedele hiányzik, a hátsó fel-
ragasztva. „Németh Imre dr.-nak az
Igeért és az igéért, szeretettel, becsü-
léssel és hűséggel: Székely Béla”
dedikált példány!

8000,-
176., TARDOS Taussig Ármin:
Jelképes síremlékek
Lőw Immánuel (1854–1944) főrabbi
előszavával, és Dr. Frenkel Jenő
(1902–1989) rabbi „Sirkőművészet” c.
bevezetőjével.
Szeged, 1932. (Traub B. és Társa 
könyvny.) 32 [7] p. (hirdetések). A 4.
oldalon héber írású szöveggel. 
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Lapszámozáson belül 24 síremlék
egészoldalas fényképével, melyeket
Tardos Taussig Ármin (1874–1936)
festő, grafikus, szobrász készített.
Kiadói, haránt alakú, zsinórfűzött feli-
ratos papírborítóban.
Rendkívül ritka. (17,6×24,7 cm) 

20000,-
177., WEISS Izsák Hirsch:
A zsidóság legfontosabb erkölcsi
tanításai a talmud szerint
Fordította: Dr. Lővi József.
Előszóval ellátta: Grünhut Henrik. 
Debrecen, (1940.) Liebermann 
Testvérek „Pannonia” Kny. 71 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-

* * *

178., KALLÓ Ferenc:
Itt a piros hol a piros?
/Könyvbarátok kis könyvei 2./
Bp., (1940.) Kir. M. Egyetemi Ny.
236 [4] p. Köpeczi-Boócz István 
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
rajzos papír védőborítóban.
„Lerch Jenő dr-nak, igaz baráti
szeretettel – 1940 Karácsony, Kalló
Ferenc” dedikált példány!

3000,-
179., KÁLMÁNY Lajos:
Hagyományok I-II.
1., Mesék és rokonneműek.
2., Borbély Mihály mondása után. 
Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta: - -.
(Vácz – Szeged, 1914.) A Népha-
gyományokat-Gyűjtő T.
IX. 222 [2] p. ; VIII. 210 p.
Kiadói papírborítóban. (2 db.)

6000,-

180., KÁNTOR Péter:
Trója-variációk (Versek)
Bp., 2008. Magvető.
74 [6] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Bende Róbertnek a Vörösmarty
téren – a Falk Miksába! – Kántor
Péter 2014. június 14.” a keramikus,
festőművésznek dedikált példány!

4000,-
181., KÁNYÁDI Sándor: Kenyér
madár – Versek, mesék, történetek.
Bukarest, 1980. Kriterion.
124 [4] p. 12 színes t. (Deák Ferenc
rajzai) Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Deák munkája. Az erdélyi magyar
költő második mesés kötete. 
„Bencző Boglárkának szeretettel –
Kányádi Sándor, Lugos, 1981. II. 5.”
dedikált példány!

8000,-
182., KAPÁS Dezső: Anyám halálai
Bp., (1979.) Magvető.
368 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Nemeskürty Istvánnak szeretettel,
tisztelettel: Kapás Dezső 79. ápr. 20.”
a rendező, a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola tanára által az író, iro-
dalom- és filmtörténésznek dedikált
példány!

4000,-
183., KARAFIÁTH Jenő:
A nemzeti stadion a magyar kultúra
szolgálatában - - rádió előadása.
Bp., 1936. Stephaneum. 9 p.
Kiadói kissé foltos papírborítóban.

4000,-
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184., KARCSAY Zsigmond, karcsai:
Hála’dás oltára, melyet tekéntetes és
nagy tudományú Gyurján István
úrnak, mind a’ két törvény doktorá-
nak, és a’ Kir. Po’sonyi Fő-Akade-
miában a’ politikai tudományok érde-
mes kir. oktatójának, valamint tekén-
tetes és nagy tudományú Szlemenics
Pál úrnak ... honi törvény megbetsül-
hetetlen kir. tanítójának az tudomá-
nyok tellyes végezetével 1821. augustus
18kán a’ honnyi törvényttanuló ma-
gyar ifjúság nevében buzgó szívvel
emelt - -. (Költemény.)
Po’sonyban, (1821.) Landerer L. [8] p.
Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével. A mű lapjai gon-
dosan restaurálva. (axioart Ø)

4000,-
185., KARINTHY Frigyes-Lengyel
Menyhért-Dr. Nagy Lajos-Pünkösti
Andor-Serényi Gusztáv:
Polgári kiáltvány a társadalom meg-
mentéséről!
Bp., (1932. Révai ny.)
32 p. 1 mell. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban
A Magyar Polgári Blokk politikai pam-
fletje.

6000,-
186., KÁROLYI Amy:
A nyúl feje (Versek)
Bp., (1979.) Magvető.
165 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Pintér Tibor (?) részére szeretettel –
Károlyi Amy” dedikált példány!

4000,-

187., KASTNER Jenő:
A Jókai-kódex és az obszervans
kódexirodalom (Különlenyomat)
Bp., 1933. Kir. M. Egyetemi Ny. 19 p.
Kiadói papírborítóban.
„Őszinte üdvözlettel – Pécs, 1933.
szept. 13. a Szerző” dedikált példány!

4000,-
188., KATONA József:
Bánk-bán – Dráma öt felvonásban.
A szerző életrajzával kiadta:
Horváth Döme.
Kecskeméten, 1856. Ny.: Szilády 
Károlynál. 1 metszett t. (Katona József
aláírt portréja) XVI. 164 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon poss.: 
„Okolicsányi István” a 48-49-es
szabadságharc egykori főhadnagyának
tulajdonosi névbejegyzése.

4000,-
189., KÉKY Lajos:
Baksay Sándor /Költők és írók/
Bp., 1911. Franklin-T.
147 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, az író
portréjával illusztrált táblával. 
„Nagyságos Dr. Angyal Dávid profes-
sor Úrnak, igaz mély tisztelettel – 
Kéky Lajos” dedikált példány!

4000,-
190., KEMÉNY Simon – Csók
István: Az ördög tarisznyája (Versek) -
Csók István három eredeti, kézzel
színezett illusztrációjával.
(Bp., 1930.) Athenaeum.
62 p. 3 kézzel színezett kőnyomatos
tábla. Első kiadás!
Kiadói festett selyemkötésben.
A kötetet és a címlapot Falus Elek raj-
zolta és tervezte. A mű 300 számozott
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példányban jelent meg. Ez a példány
számozatlan. A címlapon Csók István
által aláírt példány! A könyvtestbe
helyezve: „Csók István emlékezete”
újságcikk és sajtó fotó, amelyen Csók
István a Munka Vörös Zászló Érdem-
rendjét veszi át 95 éves korában. A
sajtó fotó Vigovszki Ferenc felvétele
(18,5 x 25,5 cm).

60000,-

191., KERECSÉNYI Dezső:
Humanizmus és reformáció között
/A Magyarságtud. tanulmányi IX./
(Bp., 1938.) Magyarságtud. 36p.
Kiadói papírborítóban.
„Alszeghy Zsoltnak igaz szeretettel –
Kerecsényi Dezső” az irodalomtörté-
nésznek dedikált példány!

3000,-

192., KEREKESHÁZY József:
Az utolsó szultán
(A negyedik császárság.)
Bp., (1940.) Singer és Wolfner.
402 [2] p. 16 kétoldalas t. (képek)
Kiadói javított, rajzos papírborítékban. 
„Fodor Elemér úrnak baráti és kol-
legális tisztelettel – Kerekesházy”
dedikált példány!

8000,-

KÉZIRATOK,
NYOMTATVÁNYOK

193., ÁPRILY Lajos (1887-1967)
költő, műfordító géppel írt, autográf
aláírt levele „Kedves Barátom!”
megszólítással a levélben meg nem
nevezett Rónay György költő, író,
műfordítónak címezve. Levelében
megköszöni a Francis Jammes kötetek-
ről kapott adatokat. Az ő figyelmét is
felkeltette a költő. Egyik fordítás
kötetét Kuncz Aladár vásárolta neki a
Lepage könyvkereskedésben.
Kelt.: Kisoroszi, 1959. nov. 18.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

10000,-
194., BAKY László (1898-1946) nyilas
politikus, a Sztójay-kormány idején
belügyi államtitkár géppel írt, autog-
ráf aláírt 6 soros fejléces levele, amely-
ben Kovásznay Antal hírlapíró
ügyében a Magyar Nemzetiszocialista
Párt ujpesti szervezete leveléről tájékoz-
tat, mint belügyi államtitkár.
Kelt.: Bp., 1944. julius 29.
1 lev. 6 beírt sor. (16,5 x 16,5 cm)

Kezdetben a Szálasi Ferenc vezette
Nemzeti Szocialista Magyar Párt –
Hungarista Mozgalom tagja. 1939-ben
kilépett és a Pálffy Fidél féle Egyesült
Nemzeti Szocialista Párthoz (avagy
Nyilaskeresztes Fronthoz) csatlakozott,
mely egy év múlva egyesült a Nyilas-
keresztes Párttal, majd belépett Imrédy
Béla alapította Magyar Megújulás
Pártjába. Jaross Andorral és Endre
Lászlóval együtt szervezte meg a magyar-
országi zsidók koncentrációs táborok-
ba szállítását. 1944 szeptemberében
Horthy nyomására leváltották, a
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Nemzetbiztonsági Iroda vezetője lett.
A szovjetek elől nyugatra menekült, de
amerikai fogságba esett és mint
háborús bűnöst, kiadták Magyaror-
szágnak. Perét Endre Lászlóéval együtt
tartották. A népbíróság mindkettejüket
kötél általi halálra ítélte. 1946. március
29-én végezték ki Budapesten.

20000,-
195., BÁLINT Sándor (1904-1980)
néprajztudós autográf golyóstollal írt
levele saját borítékában Berczy (?) Géza
úrnak Budapestre címezve. Levelében
az „eszményi nívó” kifejezésről ír,
amely Szeged árvízvédelme kapcsán
került szóhasználatba. A város felszínét
az 1879 évi árvíz után olyan magasra
kívánták építeni, hogy védve legyen az
árvíztől. Kelt.: (Szeged), 1979. IX. 23.
1 lev. 1,5 beírt oldal. (A/5)

8000,-
196., BÁRSONY István (1855-1928)
vadász, író, újságíró autográf fekete
tintával írt sorai fekete keretes kártyán
„Kedves Miskám!” megszólítással a
levélben meg nem nevezett barátjának.
Levelében köszönetet mond barátjá-
nak, hogy testvére Bársony János
(1860-1926) orvos, szülész-nőgyógyász
temetésén részt vett.
Kelt.: Bp., 1926. III. 5. 1 lev. 7 beírt
sor kártyán. (11,5 x 7,5 cm.)

15000,-
197., BERDA József (1902-1966)
költő autográf tintával írt, aláírt leve-
lezőlapja Szabó Ede (1925-1985)
műfordító irodalomtörténésznek cí-
mezve. Berda erős kritikát fogalmaz az
Új Írás irodalmi folyóiratról, és a levél-
ben „P. P.” monogrammal jelölt Pándi
Pálról. A lap, illetve Pándi kéziratot

kért a költőtől Szabó Ede közvetítésé-
vel, de korábban Váci Mihály és Illyés
Gyula is próbálkozott. Bírálja, hogy
Pándi milyen korlátig tisztelte Pilinszky
Jánost, a levél elején „kulturpufi”-nak
nevezi.
Keltezés nélkül. (1961 körül)
1 mindkét oldalon beírt levelezőlap.

A történethez hozzá tartozik, hogy
később több verse is megjelent az Új
Írásban.

10000,-
198., BUZA Barna (1873-1944) poli-
tikus, miniszter, ügyvéd, 1918. októ-
ber 31-től 1919. március 21-ig a
Károlyi Mihály-kormány és a Berin-
key-kormány földművelésügyi minisz-
terének autográf aláírt kinevezése,
amelyben Beke Imrét gazdasági főfe-
lügyelőnek nevezi ki. Kelt.: Bp., 1918.
december 31. 1 lev. 1 nyomtatott, beírt
oldal. (21 x 33 cm.)

A Károlyi-kabinetben az igazságügy-
minisztérium ideiglenes vezetésével is
megbízták (alig öt napig, 1918.
október 31-től november 3-ig).

20000,-
199., CSUKÁS István (1936-2020)
író, költő autográf fekete golyóstollal
írt „Elől fut a gereblye (Zenés
hangjáték, szinopszis)” című írásának
kézirata kisebb javításaival. Hozzá tar-
tozik a mű géppel írt kézirata, amely
kis mértékben eltér a kézírásos vál-
tozattól. Kelt.: Hn., 2008. júl. 26.
1 lev. 1 beírt oldal. + 2 lev. 1,5
nyomtatott oldal. (A/4)

20000,-
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200., DEVECSERI Gábor (1917-
1971) költő, író, műfordító, klasszika-
filológus autográf ceruzával írt, aláírt
„Séta” című költeménye három sza-
kaszban: „I. (Svábhegy) –
II. (Erzsébethíd pesti hídfő) –
III. (Túlvilág)” 4 x 6-8 soros versszak-
ban.  Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

10000,-
201., FÉNYES Mór (1866-1949) pesti
rabbi, író, a Pesti Izraelita Hitközség
vallástanára, szakfelügyelőjének auto-
gráf tintával írt levele, amelyben közli,
hogy Grofsberger Nándor tanuló hit-
tani osztályzatát elégségesre javította.
Kelt.: Bp., 1895. aug. 1.
1 lev. 6 beírt sor. (11 x 17 cm)
Többek között a „A zsidók története a
babiloniai fogságtól a jelenkorig” című
fontos mű szerzője.

15000,-
202., FERENCSIK János (1907-1984)
karmester, az Operaház főzeneigaz-
gatójának autográf tintával írt sorai,
amelyben a hetvenedik születésnapjára
küldött jókívánságot köszöni meg. A
köszönő kártya saját borítékában
Gergely Verénak Budapestre címezve.
Keltezés nélkül. (Bp., 1977. január.)
1 lev. 5 beírt sor. (14,5 x 9,5 cm.) 

10000,-
203., GERŐ Ernő (1898 – 1980)
kommunista politikus, 1945 és 1949
között közlekedésügyi miniszter gép-
pel írt, autográf aláírt levele, amely
Dr. Szabolcs Árpád urat miniszteri
segédfogalmazói állásba nevezi ki.
Kelt.: Bp., 1948. febr. 28.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

8000,-

204., GOBBI Hilda (1913-1988)
színésznő, érdemes és kiváló művész
autográf fekete golyóstollal írt levele
„Kedves Ferike!” megszólítással, amely
a címzett sorait köszöni meg.
Keltezés nélkül. 1 lev. 1 beírt oldal. 

8000,-
205., HOÓR Károly (1858-1927)
szemészprofesszor, egyetemi tanár
saját kezűleg tintával írt, aláírt levele
Grósz Emil kollégájának címezve,
amelyben beszámol balatonfüredi nap-
jairól, fia szabadságra érkezéséről a
frontról. Kelt.: Balatonfüred, 1917.
augusztus 20. 2 lev. 4 beírt oldal.

Nevéhez fűződik az első magyar
nyelvű Szemészeti műtéttan megírása.
De nem csak ezért, hanem inkább
attól vált híressé/hírhedtté, hogy 1925-
ben, mint a MONE választmányi tagja
könyvet írt a numerus clausus jogossá-
gáról és szükségességéről.

20000,-
206., KELLÉR Andor (1903 – 1963.)
író, újságíró „Furcs délelőtt” című
novellájának autográf tintával írt,
aláírt tisztázatlan kézirata javításaival.
Többek között beszámol egyik
könyvének dedikálásáról. Megjelent
1964-ben a Gondolat kiadónál a „Déli
posta” című kötetében, amely arcké-
pek, 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 törzs-
gárdistája, közkedvelt alakja.
Keltezés nélkül (1962.) 2 lev. 1 beírt
oldal és 5 sor. (A/4)

20000,-
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207., KERESZTES-Fischer Ferenc
(1881-1948) ügyvéd, politikus, k.u.k
főhadnagy, belügyminiszter géppel
írt, autográf aláírt 3 soros levele a fej-
léces levélpapírján, amelyben egy levél
megküldését igazolja.
Kelt.: Bp., 1940. febr. 10.
1 lev. 3 beírt sor. (16,5 x 16,5 cm.)

A Magyar Királyság belügyminisztere
1931 és 1935 (a Károlyi Gyula- és a
Gömbös-kormányok), valamint 1938
és 1944 között (az Imrédy-, a második
Teleki-, a Bárdossy- és a Kállay-kor-
mányok alatt), továbbá az ország ideig-
lenes miniszterelnöki teendőinek
betöltője gróf Teleki Pál halálakor
(1941. április 3.), majd Dr. Bárdossy
László lemondását követően (1942.
március 7–9. között). A német meg-
szállás után, 1944 tavaszán a Gestapo
letartóztatta és a mauthauseni koncent-
rációs táborba hurcolta.

20000,-
208., (nyomtatvány) Türr tábornok a
Bács megyei választókhoz!
(Bp., 1878. Fanda József ny.) [4] p. A
nyomtatvány két 1868-ban, valamint
egy tíz évvel később íródott nyílt levelet
tartalmaz. A két elsőben Türr István a
Kiegyezés és a nemzeti egység mellett
emel szót. Az utolsóban az 1878-as év
politikai viharaira utalva (a Szabadelvű
Pártból való kilépések, az Egyesült
Ellenzék megalakulása), a közelgő vá-
lasztások előtt ismét összefogásra
buzdít.

8000,-
209., (nyomtatvány) Vérünket
véreinkért! Elérkezett a leszámolás
ideje!... kezdetű irredenta röplap.
Felelős kiadó: Lassányi Kornél.

Bp., (1920 körül) Stádium-ny.
1 lev. 1 nyomtatott oldal. (A/5)

4000,-
210., SZTERÉNYI József, báró (1861-
1941) zsidó származású magyar poli-
tikus, kereskedelemügyi miniszter,
magasfokú szabadkőműves, autográf
aláírt polgári hadi érdemkeresztet
adományozó levele.
Kelt.: Bp., 1918. október 12.
1 lev. 1 beít oldal. (21 x 33 cm.)

1918-tól kereskedelemügyi miniszter
a harmadik Wekerle-kormányban.
1918. április 15-től kijelölt miniszterel-
nök Wekerle újabb kinevezéséig. 
1919-ben a Károlyi-kormány internál-
ta, a Tanácsköztársaság alatt a Gyűjtő-
fogházban tartották fogságban.

20000,-

* * *

211., KISLÉGHI Nagy Dénes:
Az emberi munka bölcselete
/Közgazdasági könyvtár X./
Bp., 1930. Gergely R. 143 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
212., KÓNYA Lajos:
Szép Anna lakodalma – Költemény.
(Bp., 1950.) Révai.
38 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Boldizsár Ivánnak szeretettel, 1950.
X. 2. Kónya Laci” az írónak dedikált
példány!

3000,-
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213., KORCSMÁROS Nándor:
Ha dobra kerül a föld… (Regény) I-III.
Bp., (1942.) Hungária. 210 [2] p. ; [2]
201 p. ; [4] 165 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, javított
rajzos papír védőborítóban, amely
Lengyel munkája. A három kötet
kiadói illusztrált karton dobozban.
Az első kötetben (185./500) számo-
zott, Fóthy Kálmán részére készített,
aláírt példány!

15000,-
214., KÓS Károly, Dr. – Szentimrei
Judit – Dr. Nagy Jenő:
Kászoni székely népművészet
Bukarest, 1972. Kriterion. 270 [2] p.
20 t. (részben színes kétoldalas kép-
táblák) szövegközti rajzokkal.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A könyvtestbe helyezve
egy fotó (Kaposvár – Zaranypuszta
1972.) és 1 levélen a szerzők ajándé-
kozó sorai: „Imre Lajosnak, szíves
köszöntéssel: Szentimrei Judit, Kós
Károly, Nagy Jenő, F. Halay Hajnal –
Kolozsvár, 1972. november 15.” 

15000,-
215., KÓSA János:
II. Rákóczi György
/Magyar életrajzok/
(Bp., 1942.) Franklin-T. 1 t. 182 [6] p.
1 mell. (a könyvtestbe helyezve a kiadó
géppel írt ajánlása)
Kiadói félvászon kötésben.
„Főtiszt. Erdősi Károly úrnak igaz
tisztelettel – Kósa János” az egyházi
írónak dedikált példány!

8000,-

216., KOSZTOLÁNYI Dezső:
Édes Anna
(Bp., 1926.) Genius.
[4] 264 [4] p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben, gerin-
cén címlével. A címlapon „Horváth
János 1926. XII.” irodalomtörténész
névbejegyzés.
A műbeli történések 1919 és 1922, a

Magyarországi Tanácsköztársaság bu-
kása és a Népszövetségbe való csatla-
kozásunk közti időszakban zajlanak.
1945 és 1963 között nem jelenhetett
meg.

6000,-
217., KOVRIG Béla:
Hogy életünk emberibb legyen
/Nemzeti könyvtár 28-29./
Bp., 1940. (Stádium.) 128 p.
Kiadói rajzos papírborítóban. Bethlen
István miniszterelnök személyi titkárá-
nak politikai, gazdaságpolitikai írásai. 

4000,-
218., KRIZA János:
Vadrózsák –
Székely népköltési gyűjtemény. (I-II.)
Dr. Sebestyén Gyula előszavával.
Bp., 1911. Athenaeum.
XXXIX. 478 p. ; 468 p.
Későbbi aranyozott, gerincén bordá-
zott egész-műbőr kötésben, körben
aranyozott lapszéllel. Karton védőtok-
ban. (egybekötve)

12000,-
219., KUTZEBUE Ágoston:
Az Ostoba Árvának Szerencséje, vagy
is az ifiú Szalma-bőr Jankó’ Bánatjai
és Örömei. – Elme-futtatás. - - után
németből magyarra fordítva Idős’b
Szatthmári Király Jósef által Alsó
Vályban.
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Kassán, 1827. Ns. Vajda Pál. 71 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
Ritka mű. (axioart Ø)

20000,-
220., KÜRTHY György:
Flamma vestalis (Novellák, versek.)
Kolozsvár, 1909. (Eggenberger-féle Kk.
– Ny.: Gombos Ferencz „Lyceum”
kny., Kolozsvár.) 77 [3] p. szövegközti
szecessziós rajzokkal. Első kiadás!
Későbbi zsinórral fűzött papírborító-
ban, a hátulsó borítófedél felragasztva.
Aláírt példány! A szerző színész, szín-
házigazgató, Szemere Bertalan unoká-
ja. Ez az első megjelent műve.

4000,-
221., (LAFONTAINE, August Hein-
rich Julius) – Ajtay Sámuel:
Fedor és Mária, vagy A’ Hóltig-tartó
ritka hűség, és a nagyra vágyásból szár-
mazott gyászos, de méltó szerentsét-
lenség tüköre. N. V. Ajtay Sámuel
Po’sonyban, 1807. Belnay György
Aloys’ bet. VIII. 9-371 p.
(A 9. oldalon kisebb javítás, amely a
szövegben néhány betűt érint.)
Későbbi félbőr kötésben, gerincén
címkével. Jó példány. Ritka mű, könyv-
árverésen egyszer szerepelt.
A német regényíró Életében a legnép-

szerűbb regényíró volt, művei messze
felülmúlták a kortárs Goethéét. A 107
évet megélt ügyvéd, fordító munkássá-
gát Kazinczy is nagyra értékelte. Ez az
első ismert fordítói munkája.

24000,-
222., LAMPÉRTH Géza:
Pacsirtaszó – Ujabb költemények.
Bp., 1902. Singer és Wolfner.
[2] 141 [3] p. Első kiadás!
Későbbi papírborítóban.

„Csajthay Ferencz úrnak mély
tiszteletem jeléül – Lampérth Géza”
dedikált példány!

6000,-
223., LANG János: Németh Országi
Buzgó Plébánus Úrnak A’ Felséges
Tsászár’ Tartományiban-lévő Német,
kivált falusi köz-nép’ oktatására,
érdemessen világosságra botsájtatott,
Most pedig Magyar Országi ugyan
azon Nép’ lelki-hasznára Hazánk’
nyelvére fordítatott kateketika beszéd-
jei Az Öreg Katekismus’ Rendje
szerént. A’ hitről – A’ reménységről –
A’ szeretetről – A’ szentségekről –
A’ keresztény igazságról. (I-V.)
Vátzon, 1800. Mármarosy Gottlieb
Antal bet. [4] 203 p. ; [4] 84 p. ; [4]
218 [2] p. ; [4] 162 p. ; 135 p.
Korabeli kopottas, gerincén díszesen
aranyozott félbőr kötésben, körben fes-
tett lapszéllel. (egybekötve)

12000,-
224., (LÁNYI György)
Lani, Georgi(us): Disputatio ethico-
politica de nobilitate , quam indultu
et auctoritate amplissimi Collegii
Philosophici in Academia Lipsiensi,
sub praesidio viri perquam reverendi
et clarissimi dn. m. Georgii Lani, s. s.
theol. baccal., quondam Gymnasii
Carponens. in Hungaria rectoris,
nunc [.. .] exulis, sobrie philosophan-
tium limae subjicit David Christianus
Dimpelius…
Lipsiae, 1683. Christian Götze. [24] p.
Fűzve, borító nélkül, gerincén korabeli
papírcsíkkal. RMK III. 6836.

A politikai értekezést Lányi György
evangélikus lelkésznek, az egyetem ba-
ccalaureusának elnökletével vitatták
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meg 1683-ban, Lipcsében. Témája a
„nemesség” kérdése. Sorra veszi
annak ismérveit, jellemzőit, megkülön-
böztetve a született nemességet a lelki
nemességtől. Lányi György (1646-
1688) „gályarab író” Trencsén
megyében született, hazai és wittenber-
gi tanulmányai után betegeskedése
miatt itthon, Korponán lett rektor.
1674-ben őt is a pozsonyi vésztörvény-
szék elé idézték, és gályarabságra ítél-
ték. Olaszországban sikerült megszök-
nie és kalandos módon hazatérnie. Ezt
követően vándorolt ki Lipcsébe, ahol
előbb az egyetem hallgatója, majd
tanára lett.
Adataink szerint hazai közgyűjtemény-
ben a műnek egyetlen példánya sem
található. A magyar „gályarab iro-
dalom” rendkívül ritka nyomtatványa. 

80000,-
225., LEDERER Emma:
A magyar társadalom kialakulása a
honfoglalástól 1918-ig.
(Bp., 1947.) Népszava.
186 [6] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Hajnal István professor úrnak
őszinte tisztelettel és barátsággal –
1947. május 29. Lederer Emma” a
neves történésznek dedikált példány!

8000,-
226., LENGYEL Balázs:
Hagyomány és kísérlet
(Tanulmányok) /Elvek és utak/
Bp., (1972.) Magvető. 406 [2] p. Első
kiadás! Kiadói egészvászon kötésben,
papír védőborítóban. „Illés Lajosnak
baráti szeretettel – Lengyel Balázs –
1972. jun. 30.” az irodalomtörténész-
nek dedikált példány! 3000,-

227., (LIPÓT, II. király):
Oratio ab augustissimo domino
domino Leopoldo II. Romanorum
imperatore Hungariae ... rege apos-
tolico ad inclytos status et ordines
Regni Hungariae dum comitiis die 13.
Martii anno 1791. finem imposuit.
Posonii, (1791.) Joannis Michaelis
Landerer. [4] a harmadik oldalon
fametszett allegorikus képpel.
Későbbi, korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével. II. Lipót (1747-
1792.) Magyarország királyának beszé-
de a magyar rendek előtt királlyá
választása alkalmával. (folio)

6000,-
228., LUTTER (Nándor) Ferdinand:
A természettan alaprajza
Pesten, (1848.) Hartleben K. A. 202 p.
6 kihajtható, metszett, rajzos tábla.
Korabeli félvászon kötésben. A kötet
címlapja a verzón javítva.

A szerző (1820-91) kegyesrendi pap-
tanár, matematikus, bölcsészdoktor.

15000,-
229., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája –
Drámai költemény.
Bp., 1895. Athenaeum.
[4] 231 p. 20 rézfénymetszet t. (Zichy
Mihály munkái) Negyedik kiadás.
Kiadói gerincén sérült (oldalt megnyílt)
félbőr kötésben, díszesen aranyozott,
festett képpel illusztrált kaucsuk táblák-
kal, körben aranyozott lapszélekkel. 

20000,-
230., MAGYAR István:
Mi az igazság a politikában
/Őszinte írások – Olvasd és ítélj! I./
Bp., (1938. Stádium.) 32 p.
Kiadói papírborítóban. 4500,-
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231., MAGYAR Kelemen:
Kormányzónk – Vitéz nagybányai
Horthy Miklós rövid életrajza.
Bp., 1938. Kir. M. Egyetemi Ny. 63 p.
XLVIII. (24 kétoldalas képtábla)
Kiadói egészvászon kötésben, Horthy
dombornyomású portréjával illusztrál-
va. A szennylapon firka. Betiltva! 

4500,-
232., Magyar Minerva – I. évfolyam
1900. - A magyarországi múzeumok
és könyvtárak czímkönyve. 
Közrebocsátja a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Főfelügyelősége.
Bp., 1900. Athenaeum. 1 t. (Gróf
Széchenyi F. arcképe) XVIII. 391 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben.

6000,-
233., Magyar nyomdászok évkönyve
1906. Huszonegyedik évfolyam. 
Szerkesztette: Novák László.
(Bp.), 1906. Könyvnyomdászok Szak-
köre. – (Ny.: Hornyánszky V.) 154
[22] p. 41 t. (szecessziós műmellék-
letek) szövegközti képekkel.
Kiadói festett, szecessziós egészvászon
kötésben.

6000,-
234., MÁNDY Iván:
Előadók, társszerzők (1950-52)
Bp., 1970. Magvető.
264 [8] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Bandinak baráti szeretettel – Iván
970 nov. 18.” dedikált példány!

4000,-
235., MARAT, (Jean Paul):
Marat válogatott írásai
Bp., 1950. Hungária. 191 p.
Kiadói félvászon kötésben. 4500,-

236., MÁRKI József, tdr.: Szak- és
betürendes kalauz az összes magyar
irodalom története könyvészetében
Bp., 1878. Lauffer Vil. VII. 267 p.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben, a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve.

12000,-
237., MÁRKI Sándor:
A turáni népek története
/A Turáni Társaság kiadványai 2./
(Bp., 1922. Ny.: Bethlen.) 15 p.
Kiadói papírborítóban.

4500,-
238., MARKÓ Árpád:
II. Rákóczi Ferenc a hadvezér
Bp., 1934. MTA.
448 p. 5 t. 7 kihajtható térk.
Korabeli félvászon kötésben. A cím-
lapon és néhány lapon kisebb folttal. 
„Kedves munkatársamnak, Molnár
Albinné nagys. asszonynak őszinte,
hálás köszönettel – Markó Árpád
1934. V. 8.” dedikált példány!

8000,-
239., MARKÓ Béla:
Talanítás – Versek.
Bukarest, 1984. Kriterion.
79 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Hajdu Győzőnek, aki e versek egy
részét még fiatalabb korukból ismeri,
baráti tisztelettel – Markó Béla –
1984. június” az erdélyi magyar író-
nak, az Igaz Szó főszerkesztőjének
dedikált példány!

3000,-
240., MAROSÁN György:
A tanúk még élnek
(Bp., 1989.) Hírlapkiadó Váll.
255 [9] p. Első kiadás!
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Kiadói papírborítóban.
„Árkus Jocinak a sok baszogatásért –
89. V. 2. Marosán György” az újság-
írónak dedikált példány!

8000,-
241., MÁRTONFALVY Emil:
Versek 1940. (Bp., 1940. Szerző.)
61 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Máriának a budai legszebb asszony-
nak – mély hódolattal Mártonfalvy –
1942. III. 13.” dedikált példány!

4500,-
242., MÉHES György, (Nagy Elek):
Micsoda társaság (Regény)
Bukarest, 1966. Ifjúsági. 218 [6] p. Ifj.
Cseh Gusztáv rajzaival. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. 
„Micsoda Társaság!... Meleg szeretet-
tel: Méhes György – Kolozsvár 1974
augusztus 15” 11 sorban dedikált
példány! Nagy Elek 1952 után vette fel
a Méhes György írói álnevet, a neves
református főiskolai tanár, író (1746-
1809) tiszteletére.

4000,-
243., MELICH János: A két legrégibb
magyar nyelvű nyomtatvány.
1. Hegendorf – Sylvester: Rudimenta
Grammatices Donati. Cracoviae 1527.
- 2. H. Heyden – Sylvester: Puerilium
Colloq. Formulae. Cracoviae 1527.
Adalék Sylvester János működéséhez.
Bp. 1912. M. Nyelvtudományi T.
VII. 92 p. (bevezetés és hasonmás)
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A kiadói papírborítók a kötéstáblákra
ragasztva. A címlapon poss.: 
„Trócsányi Zoltán 1912. XI. 7.” autog-
ráf tulajdonosi névbejegyzés.

4000,-

244., MÉSZÁROS Károly, M.:
III. Napoleon franczia császár élet-
története annak trónraléptéig.
A nép számára írta - -. (Költemény)
Debreczen, 1861. Telegdi K. Lajos.
1 fametszett t. V. 40 p.
Kiadói papírborítóban.
Ritka ponyvakiadás.

4000,-
245., MÉSZÖLY Miklós:
Szárnyas lovak (Novellák, riportok)
(Bp., 1979.) Szépirodalmi.
281 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Frank-családnak nagy szeretettel –
Mészöly Miklós” dedikált példány!

4000,-
246., MIKSZÁTH Kálmán:
Az apró gentry és a nép – Harmincz
elbeszélés. /- - munkái/
Bp., 1889. Révai T.
VIII. 243 p. Második bővített kiadás.
Kiadói illusztrált, festett, díszesen
aranyozott, piros (Gottermayer) egész-
vászon díszkötésben, körben festett
lapszélekkel.

3000,-
247., MIKSZÁTH Kálmán:
Nagyságos Katánghy Menyhért képvi-
selő úr viszontagságos élete, kalandjai,
szerencsétlensége, szerencséje és 
művei. /- - munkái/
Bp., 1896. Révai T.
[8] 288 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett, díszesen ara-
nyozott, barna (Gottermayer) egészvá-
szon díszkötésben, körben festett lap-
szélekkel.

4000,-
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248., MIKSZÁTH Kálmán:
Urak és parasztok /- - munkái/
Bp., 1900. Révai T.
[6] 224 p. Negyedik kiadás.
Kiadói illusztrált, festett, díszesen ara-
nyozott, barna (Gottermayer) egészvá-
szon díszkötésben, körben festett lap-
szélekkel.

3000,-
249., Mit akar a Wesselényi Reform
Klub? Bp., 1930. (Oláh György.) 39 p.
Kiadói papírborítóban.
„A Wesselényi Reform Klub 1929

november 7-én alakult. 1930 május 8-
án a rendőrség további működését
betiltotta.” A kiadvány a betiltást
követően jelent meg. A Bartha Miklós
Társaságból kivált klub memorandu-
mában az egyházi birtokok felosztását
javasolta a szegényparasztság részére.
Vezetőségi tagja többek között vitéz
Endre László, Oláh György, Eckhardt
Tibor, Barankovics István…stb.

4000,-
250., (MOLLER Dániel Vilmos) 
Moller, Dan(iel) Guil(ielmus):
Disputatio de annulo trinitario, vul-
go Dreyfaltigkeits-Ring; quam prae-
side Dan. Guil. Mollero, Comit.
Palatin. caes. & prof. publ. defendet
Joh. Fredericus Kernius, Schleussin-
ga-Hennebergicus
Altdorf, 1702. Nyn. 24 p. a címlapon
fametszett ábra, egymásra csavarodó
gyűrű. A harmadik oldalon iniciális
fametszet. Fűzve, borító nélkül, ger-
incén korabeli papírcsíkkal.
RMK III. 7131. Németh H 1393.

A Moller Dániel Vilmos vezetésével
megvitatott rendkívül érdekes érteke-
zés a „hármas gyűrűről” szól. Az ún.

„annulus trinitarius” vagy „Dreyfaltig-
keits-Ring” kinézetre olyan mintha
három egymásba csavarodó gyűrű
lenne (miként a címlapon is látható),
azonban valójában egyetlen vonallal
készül. A rendkívül sok szimbolikus
tartalmat hordozó gyűrű nevének ere-
dete a neves barokk költőre Sigmund
von Birkenre vezethető vissza, akinek
erről szóló verse is megtalálható a dis-
putációban. A tanulmány elején rövid
áttekintés olvasható a különféle
gyűrűkről, a „szemgyűrű”-től (szivár-
ványhártya), a jegygyűrűn át a csoda- és
varázsgyűrűkig. A pozsonyi származású
polihisztor Wittenbergben, Lipcsében,
Strassburgban és Altdorfban folytatott
retorikai, poétikai, filológiai és orvosi
tanulmányokat. Európai körútja után
1674 október 27-től a történelem és a
metafizika tanáraként működött Alt-
dorfban, ahol számos disputációja és
disszertációja került ki az egyetemi
nyomda sajtója alól. Több olasz és
német tudományos társaság választotta
tagjává. Tudomásunk szerint hazai
közgyűjteményben nem található,
világszerte a nyomtatványnak csupán
két példánya ismert, mindkettő 
Németországban.

80000,-
251., MOORE, (Thomas):
Egy Irlandus' útazása az igaz vallás'
felkeresése végett. Irland népe' ősi
hitének védelmére jegyzésekkel felvilá-
gosítva. I-II. (Fordította: Kováts
József.) N(agy)Váradon, 1836. Tichy
János. 294 p.; [4] 285 [9] p.
Első, magyar nyelvű kiadás.
Korabeli papírborítóban. (2 db.)
Jó példány. 20000,-
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252., NAGY (Lajos) Ludovico:
Notitae politico – geographico – sta-
tisticae inclyti regni Hunariae, par-
tiumque eidem adnexarum. - ... seu
Slavoniae et Croatiae, litoralis item
Hungarico-Maritimi commercialis, et
confiniorum militarium Hungarico-
rum. I-II.
Budae, 1828-29. Annae Landerer.
[16] 638 [2] p. ; 304 p.
Korabeli félvászon kötésben, gerincén
címkével. (2 db.)

Az egyik legkorábbi magyarországi
statisztikai kiadvány. A szerző a m. kir.
helytartótanács iktató hivatalnoka,
Liptó és Turócz megyék táblabirája
volt. Először röviden az országról,
illetve a második kötetben a társorszá-
gokról szól, majd alfabetikus sorrend-
ben a vármegyék, illetőleg a határ-
őrvidék esetében az egyes katonai kör-
zetek kerülnek sorra. A megyéket
ismertetve elsőként is a tárgyalt terület
általános jellemzését nyújtja, majd a
városok, mezővárosok, falvak, végül a
puszták és tanyák legfontosabb adatait
közli. A lakóházak számát, a lakosság
vallási megoszlására, valamint az össz-
lélekszámra vonatkozó adatokat.
A munka használatát jól szerkesztett
mutatók segítik.

15000,-
253., NAGY Márton:
Patikás Gyurka mókái - Vidám kis
történetek azokból a régi jó időkből.
Oradea-Nagyvárad, 1929.
Szent László-Ny. 160 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 
Poss.: „Soós Jenő” autográf névbeírás. 
„Méltóságos Soós Jenő postafő-direk-

tor Úrnak, az irodalom lelkes párt-
fogójának, a legjobbszívű emberbarát-
nak, régi barátsággal – 1930 XII. 20.
a szerző” dedikált példány!

4000,-
254., NEDECZKY György:
A költő imádkozik… (Versek)
Bp., (1944.) Pallas. 144 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Dr. Weszely Ödön v. ezredes úrnak
őszinte szeretettel – 1944. III. 27.
Nedeczky György” dedikált példány! 

4500,-
255., NEMES Nagy Ágnes:
Metszetek – Esszék, tanulmányok.
Bp., (1982.) Magvető.
446 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Tarján Tamásnak barátsággal – 
1982. febr. 16. – Nemes Nagy Ágnes
…” az irodalomtörténésznek dedikált
példány!

8000,-
256., NÉMETH László:
Eklézsia-megkövetés –
Dráma négy felvonásban.
/- - színháza 2./
(Bp., 1946.) Misztótfalusi.
43p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!

5000,-
257., OBETKÓ Mihály:
Halott beszéd, mellyet Ő császári ’s
királyi felsége Első Ferentz ditső emlé-
kezetű koronás királyunk’ gyászos
halálára készített, és az uj-varsándi
ágostai vallás-tételt követő k. híveinek
… mondott - -.
Aradon, 1835. Ny.: Beichel J. [8] p.

40



Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben. (Petrik Ø) (axioart Ø)

4000,-
258., Ode auf das Vermaehlungsfest
Seiner Königl. hoheit des Durchleu-
chtigsten Königl. Ungarischen kron-
prinzen Joseph; mit der Durchleuch-
tigsten Prinzessin vom Parma Maria
Elisabeth, in der Kaiserl. Restidenz-
stadt Wien den 6ten Weinmonat
1760. seyerlichst vollzogen wurde.
Pressburg, (1760.) Landerischen.
[4] p. a címlapon Elisabeth (Bourbon–
parmai Izabella) spanyol infásnő, pár-
mai hercegnő és József főherceg (II.
József császár) metszett portréi alle-
gorikus, barokk ablakban. 
Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.

Óda (költemény) a királyi lakodalom-
hoz. Izabella és József főherceg lako-
dalmára 1760. október 6-án Bécsben
került sor. A házasságot érdekből
kötötték, de a főherceg hamarosan
beleszeretett 18 éves feleségébe és
elhalmozta őt, ám a fiatal hercegnő
titkos (leszbikus) kapcsolatot folytatott
Mária Krisztina hercegnővel (Mária
Terézia lánya). Nem tudta viszonozni
férje szerelmét. 1763-ban a fekete
himlő áldozata lett. Ritka nyomtat-
vány. (folio) (Petrik Ø) (axioart Ø) 

10000,-
259., Officium Rakoczianum, sive
Varia pietatis exercitia cultui divino,
magnae matris Mariae, sanctorumque
patronorum honori debita. Editio
novissima, omnibus prioribus auc-
tior, et locupletior.
Viennae, 1763. Joan. Thomae 
Trattner. 1 metszett t. (Regina Patrona

Nostra) [22] 462 [6] p. 5 szövegközti
rézmetszett képpel. (A 194. és 216.
oldalon lévő két kép és a Knapp által
jelzett két oldal hiányzik.)
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 

Az imádságoskönyv I. Rákóczi
Ferencről kapta a nevét. Az ifjú I.
Rákóczi Ferenc ugyanis 1662-ben
mecénása volt egy Nagyszombatban
kiadott latin nyelvű Manualénak. Ez a
társulati használatra kiadott kötet
tekinthető az Officianum Rákóczia-
num előzményének. A Rákóczi nevet
és címert az imádságoskönyv feltehe-
tően 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 évtizedei-
ben, hanem később is több módosulá-
son, 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 keret-
be foglaló lapokat Johann Christoph
Winkler készítette. (Knapp 44.) 

12000,-
260., OLÁH István:
Sötétkamra – Versek.
Bukarest, 1980. Kriterion.
86 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Szőke Pista bátyámnak sok szeretet-
tel, ahogy egyik (fiatal) Pista a másik
(fiatal) Pistára csak gondolhat – Oláh
Pista – 1980. július 29. – Csík” dedi-
kált példány! 3000,-
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261., Országgyűlési almanach az 
1931-36. évi országgyűlésről.
Sturm-féle országgyűlési almanach.
Szerkesztette: Haeffler István.
(Bp., 1931.) M. Távirati Iroda. 515 p.
a képviselők portréjával illusztrálva.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.

10000,-
262., Országgyűlési almanach az 
1939-44. évi országgyűlésről.
Szerkesztette: Haeffler István.
Bp., 1940. (Szerző. – Ny.: MTI.) 640
p. a képviselők portréjával illusztrálva.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
Horthy István 1939. június 10-i meg-

nyitóbeszédével. A választókerületek
felsorolása után a legutóbbi választások
eredményével (a választást a MÉP
nyerte), az alsóház és felsőház tagjainak
párt, vallás és foglalkozás szerinti
besorolásával, fényképes képviselői éle-
trajzokkal, melyek az egyes alsó- és
felsőházi képviselők közéleti, politikai
vitákban betöltött szerepét is hosszan
méltatják. A mű végén a képviselők
lakhelyével. 

18000,-
263., Magyar országgyűlési almanach
– Ötszáz magyar élet 1931-1936. 
Szerkesztik: Lengyel László Dr. és 
Vidor Gyula Dr.
Bp., (1931.) Globus. 575 p. a kép-
viselők portréjával illusztrálva.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.

10000,-

264., ORTUTAY Gyula:
Kis magyar néprajz
Bp., 1940. Magyar Könyvbarátok. –
Kir. M. Egyetemi Ny.
209 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Baróti Dezsőnek a régi s örök
szeretettel -  Ortutay Bp., 1940. 9.
16.” dedikált példány!

3000,-
265., OTROKOCSI Fóris (Ferenc),
Francisc(us): Breve Specimen Intro-
ductionis In Jurisprudentiam Metho-
dicam. Uná cum annexa suis locis
Succincta Juris Canonici Collatione
cum Jure Civili. Huic subnectitur,
Experimentum Reductionis Juris
Hungarici Ad Suos Fontes In aliquot
Exemplis.
(Nagyszombat) Tyrnaviae, 1699. Typis
Academicis, per Johannem Andream
Hörmann. [12] 53 [7] p. ; [4] 44 p.
A második résznek önálló címlappal.
Korabeli félbőr kötésben, az oldalak
felső része erősen megvágva, néhol
kisebb szöveghiánnyal.

Otrokocsi katolizálása, majd római
tanulmányútja után, 1699-ben kapott
meghívást a nagyszombati akadémia
jogi tanszékére. Bár főleg teológiai
munkáiról ismert, a felkérést ezzel a
joghallgatók számára írt tankönyvvel
kívánta megköszönni. Rövid össze-
foglalásában szól a jog fogalmáról,
fajtáiról, a jogi személyekről, dolgok-
ról, a peres eljárásról. Függelékében az
egyes törvényeinkben előforduló jogi
kifejezések magyar gyökereit kutatja.
(RMK II. 1972.) (12 cm)

30000,-
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266., PALÁGYI Lajos:
Az anyaföld (Versek)
Bp., 1921. (Révai Testvérek.)
197 [3] p. Első kiadás!
Kiadói kissé foltos papírborítóban. 
„Rozsnyay Kálmánnak régi barátsága
jeléül – 1922. Palágyi Lajos” írói álne-
vén Sydney Carton hírlapíró, műfor-
dító, irodalmárnak dedikált példány!

4000,-
267., PALOTAY Gyula: Kereszt és
korona – A hit zsoltárai. (Versek)
(Bp., 1940.) Szerző. 80 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Nusikának emlékül – Harta, 1960.
VII. 30. Palotay Gyula” dedikált 
példány!

4500,-
268., PANKL [Máté], Matthaeus:
Compendium Oeconomiae Ruralis
quod in usum suorum auditorum 
conscripsit - -.
Posonii, 1793. J. Michaelis Landerer.
[28] 376 p. [22] p. Második kiadás.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
A címlapon poss.: „Igali plébánia
könyvtáré” bejegyzés.
Pankl Máté (1740-1798) jezsuita pap-

tanár, majd 1784-től a természet- és
gazdaságtan tanára volt haláláig. Pankl
az első mezőgazdasági tankönyvírók
egyike. Munkája megírása során
Mitterpacher úttörő jelentőségű
mezőgazdasági tankönyvét (Elementa
rei rusticae) vette alapul, de sok eset-
ben kiegészítette, illetve továbbfejlesz-
tette azt. Pankl mindenekelőtt számok-
kal kívánja igazolni a gyakorlati ter-
melési tapasztalatokat. Bebizonyítja
többek között, hogy a túl sűrűn vetett
gabona arányaiban nem hoz nagyobb

vetést. Áttekintette a szántóföldi nö-
vénytermesztés jövedelemarányait,
ezzel is törekedve a tényszerűségre.
Behatóan foglalkozott az ár- és bérvis-
zonyokkal; kiszámította a pálinkafőzés-
ből vagy a méhészkedésből származó
költség- és nyereségtételek arányát,
nagyságát. Munkáját igyekezett az új
idők igényeihez igazítani, figyelembe
véve a népesség és a mezőgazdasági ter-
melékenység összefüggéseit.
Jelentős mezőgazdasági tankönyv.

16000,-
269., PANKL, (Máté) Matthaeus:
Compendium institutionum physi-
carum quod in usum suorum audito-
rum conscripsit --. I-II.
Posonii, (Pozsony), 1793. I. Michaelis
Landerer. [32] 214 [4] p. 9 kihajtható
rézmetszett t. ; [14] 228 [2] p. 1 kihajt-
ható rézmetszett t. Második kiadás. 
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel. (2 db.) Megkímélt jó
példány, a táblákon gyakorlatias rajzos
metszett ábrákkal. 

Első része szinte szóról szóra követi
Horváth János generális fizikáját, a
második rész már inkább emlékeztet a
Fizika Elemeire. Lényegesen új, hogy
ennek a második résznek az első, öt
fejezetből álló disszertációja a kémia.
Magyarországon a XVIII. században
nem jelent meg önálló kémia tankönyv,
bár a fizika tankönyvekben sok kémiai
vonatkozást találunk. Pankl könyvében
tehát először jelenik meg a kémia önál-
ló „dissertatio” formájában. Ez is jelzi,
hogy kémia a század végére elérte az
önálló szaktudomány rangját.

16000,-
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270., PAP Jakab: A biliárdjáték
kézikönyve – Függelékül:
A játék nemzetközi szabályai és a
bíráskodás nemzetközi szabályai.
Bp., (1939.) Delta. 103 [3] p. ábrákkal.
Kiadói karton borítóban.

4000,-
271., PARLAGHY Kálmán:
Kártyajátékok könyve – A legelterjed-
tebb hazai és külföldi kártyajátékok
leírása, a hamis játék, a roulette,
hazárdjátékok s játékbarlangok leírásá-
val, a kártyabűvészkedéssel, a kártya-
játékok történetével és a kártyaműsza-
vak szótárával bővítve. Szerkesztette: - -
Előszóval ellátta: Nömös Bugaczi és
Dombszögi Mokány Berczi.
Bp., (1905.) Lampel R.
[2] 280 p. számos rajzos képpel. 
Második, javított és bővített kiadás.
Kiadói illusztrált, festett egészvászon
kötésben. Jó példány.

4000,-
272., PÁSZTOR József:
Európai Egyesült Államok
Bp., 1919. Benkő Gyula. 27 [5] p.
Kiadói papírborítóban.

4500,-
273., PAUER János:
Székes-Fehérvárott koronázott király-
nők – Történelmi értekezés.
A „Vörösmarty-Kör”-ben… tartotta: - -.
Sz.-Fehérvár, 1872. Klökner Pét. 42 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-

274., PÁZMÁNDY (Sámuel), 
Samuel: Schediasmata Praeludialia
Cogitationum Coniecturalium, Circa
Originem, Sedesque antiquas, &
Linguam, Uhro-Magarum Populo-
rum. Quibus, ex combinatione Scrip-
torum Sacrorum, cum profanis... 
Pars I. Cum Adnotationibus Autoris -
et Centuria Vocum Iazygicarum - alia-
rumque Hungarico-Illycarum Syllabo,
et aliis Additamentis.
(Unicus, több része nem jelent meg).
Pestini, 1786. I. Michaelis Landerer.
[16] 1009 [helyesen 911] [1 t. (Binder
rézmetszete a 312 p. után).
Egyetlen kiadás.
Korabeli a gerincén és a táblákon
díszített, aranyozott egészbőr kötésben.

Pázmándy Sámuel ügyvéd, 1786 és
1794 között Fejér megyei táblabíró.
Egyetlen nyomtatásban megjelent mű-
vében, aukciónkon szereplő „délibá-
bos” nyelvészeti munkájában - amelyet
kritikátlan kalandozási hajlam jellemez
- ábrándjai kedvéért nemcsak az
őstörténet egykori valóságát próbálta
módosítani (mesékkel a jász, illír stb.
rokonságról), hanem még a magyar
nyelv eleven valóságát is. (Studio:
18/223, Makkai-Horváth: 2273.)

20000,-
275., PÉCELY Attila:
Beszélgetések a népzenéről
Bp., 1944. Magyar Kórus.
102 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Jeges munkája.
„Nagy szeretettel Sándornak – 1944.
VI. 11. Péczely Attila” dedikált pél-
dány!

3000,-
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276., PÉTERFI Károly, kibédi:
Filozofusok' és filozofia' historiája. - 
Első rész. (Unicus!)
Régi filozofusok’ és filozofia’ históriája,
kezdődik Kristus’ születése előtt minte-
gy 1250 esztendőkkel Orpheuson,
végződik Kr. sz. után 550 eszt. Simpli-
ciuson, és foglal magában 1800 eszten-
dőket.
(Marosvásárhely) Marus Vásárhelyen,
1833. Ref. Koll. bet. Felső Visti Kali
Jó’sef és Simeon által. XXIV. 484 p.
Korabeli félbőr kötésben, aranyozott
lapszéllel.

Kibédi Péterfi Károly (1790-1873)
filozófus, református lelkész. A maros-
vásárhelyi kollégiumban tanított filo-
zófiát. A magyar nyelvű esztétikai iro-
dalom egyik megteremtője.

20000,-
277., PODMANICZKY Gyula, Báró:
Magyarország állami és magánméne-
sei lótenyésztésének kézikönyve –
A m. kir. földmívelésügyi minister
megbízásából összeállította: - -.
Bp., 1903. Pallas. [2] 372 p. 2 színes t.
(fedező mének és anyakanczák fajtái-
nak aránya diagrammon)
Későbbi egészvászon kötésben, a cím-
lap másolata felragasztva a táblára. 
Fontos munka!

15000,-
278., POSSONYI László:
Az árnyék – Regény.
(Bp., 1940.) Révai. 240 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Balogh Józsefnek szeretettel –
Possonyi László” dedikált példány!

3000,-

279., POZSGAY Dózsa:
Első magyar patience. 232 játszmával.
(Győrött, 1890. Fischer István kny.) 
192 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben.

4000,-

280., (RADNÓTI Miklós):
Négy Radnóti-levél 1932-ből, az egyik
levél hasonmásával. 
(Bp., 1973. Magyar Iparművészeti
Főiskola Typo-grafikai tanszék.)
[20] [4] p. (hasonmás).
Fűzve, kiadói kartonborítóban. Készült
a Magyar Iparművészeti Főiskola
Typo-grafikai tanszékének könyvművé-
szeti osztályában, Budapesten, az
1973. évben, mint Virágvölgyi Péter
főiskolai hallgató diplomamunkája,
Haiman György tanszékvezető tanár
irányításával. Nyomtatták a tanszék
műhelyében, Csernus László főmű-
helyvezető irányításával, 100 példány-
ban, 50 számozott.
Ez a (1./50) számú példány!

3000,-

281., RADNÓTI Miklós:
Ikrek hava (Napló a gyerekkorról)
(Bp.), 1940. Almanach-Kiadó. –
(Ny.: Urbányi István.)
43 p. Első kiadás! Kiadói gerincén javí-
tott papírborítóban.
„Kerecsényi Dezsőéknek baráti szere-
tettel: Radnóti Miklós” az irodalom-
történész, irodalompedagógusnak 
dedikált példány! 

360000,-
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282., RADNÓTI Miklós:
Pogány köszöntő – Versek. 
Bp., 1930. A Kortárs. 48 p. (címlap
előtti lap hiány) Első kiadás!
Későbbi ízléses félbőr kötésben, a
restaurált papírporítók a könyvtestbe
kötve. Az utolsó lap belső szélén gon-
dosan restaurált. A költő első verses-
kötete. Számozott (456./500) példány!

30000,-

283., RAICS Károly, nagymegyeri
vitéz: Vitézi lélek
Székesfehérvár, 1926. Szerző. –
Ny.: Csitáry G. Jenő. 46 [2] p.
Kiadói papírborítóban. A vitézi rend
és céljai, avatás, közéleti szereplésük. 

8000,-

284., (RÁTH Pál): Adressbuch der
Stadt Pesth auf das Jahr 1803.
Ofen, (1803.) Anna Landerer. [8] 198 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A kötet két rézmetszett táblá-
ját példányunk nem tartalmazza.
A címlap szélén a verzón megerősítve,
javítva. A kötet összeállítója (az első
magyar nyelvű folyóirat, a Magyar
Hirmondó alapítójának, Ráth Mátyás-
nak a testvére) szemorvosként prak-
tizált Pesten, de újságírással is foglalko-
zott. A mű Pest egyik első cím- és
névtára. A polgári és katonai közigaz-
gatás tagjai mellett tanárok, orvosok,
iparosok, kereskedők, stb. nevei és
címei is megtalálhatók benne. A ritka
füzet páratlan információgazdagságával
alapvető helytörténeti forrásul szolgál. 

15000,-

285., (RÉVAY József, szklabinai és
blatniczai báró): Epithalamium in
nuptiis serenissimi Regii Coronae
Principis, et Archi-Ducis Josephi cum
serenissima Isabella Borbonia aeque
Regia Parmae Principe Vindobonae
solenniter celebratis per - -… Anno
quo aVstrIa borbonIIs, IVngIt sVa
nVMIna DIVIs aVgetqVe hos 
pLaVsVs nobILIs hVnna Cohors.
Posonii, (1760.) Joannis Michaelis
Landerer. [10] p. a harmadik oldalon
fametszett allegorikus képpel.
Későbbi, korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.

Révay József m. kir. helytartósági
tanácsos, Turócz megye örökös főis-
pánjának latin nyelvű költeménye,
amelyet II. József és felesége, Mária
Izabella házasságkötése alkalmára írt és
mondott. (folio)

8000,-

286., RÓVÓ Aladár:
A könyv és írója –
Az irodalom műhelytitkai.
(Bp., 1947.) Fővárosi.
227 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. 
„Tisztelete jeléül – Róvó Aladár”
dedikált példány!

4000,-
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SAKK

287., A müncheni sakkmesterverseny
Európa bajnokságáért 1942 –
Dr. Aljechin, Chalupetzky Ferenc,
Barcza Gedeon és Dr. Szily József be-
számolói. 49 válogatott játszma Barcza
Gedeon és Dr. Szily József elemzéseivel.
(Kecskemét), 1942.
Magyar Sakkvilág. 24 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
288., AKANTISZ Viktor és Rozsnyai
Károly: A sakkjáték legujabb nagy
kézikönyve – Kezdőknek és sakkozók-
nak. Legteljesebb útmutató az elméleti
és gyakorlati ismeretek alapos elsajá-
títására megtanulás utján ugy a sakk
technikáját, mint gondolkodástanát
illetőleg a kezdetleges játéktól a legma-
gasabb fokig. 360 ábrával, 250 mester-
játszmával (köztük a Millenáris
Nemzetközi Sakkmesterverseny) és
150 feladvánnyal.
Bp., (189?) Rozsnyai Károly.
VIII. 360 p. sakk ábrákkal illusztrálva.
Negyedik kiadás.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben.

6000,-
289., ASZTALOS Lajos, Dr. és 
Barcza Gedeon: Botvinnik győzelme
a világbajnoki küzdelemben –
A hágai és moszkvai világbajnoki sakk-
versenyek. A játszmákat - - elemezték.
Kecskemét, (1949.)
Magyar Sakkvilág. 87 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-

290., BAUER, Arpad:
Die Schachspieler und ihre Welt.
Eine Revue des Schachhumors. 
Satyrische und kritische Betrachtun-
gen, Skizzen, Studien, Humoresken,
Grotesken und schnurrige Situationen
zur Einführung in die Gedankenwelt
der Schachspieler.
Berlin, 1911. Otto Dreyer.
96 p. képekkel.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben. Sakk humor.

5000,-
291., CHALUPETZKY Ferenc és
Tóth László: Capablanca sakkozói
pályafutása és játszmái 1888-1942
(Kecskemét), 1943.
Magyar Sakkvilág. 306 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

5000,-
292., CHALUPETZKY Ferenc és
Tóth László: Capablanca veszít – A
volt sakkvilágbajnok vesztett játszmái.
(Kecskemét, 1944. Magyar Sakkvilág. 
57 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

4000,-
293., GEHLERT, Arthur:
Über das Wesen des Schachproblems
– Den deutschen Problemmeistern J.
Kohtz und C. Kockelkorn in 
Verehrung gewidmet von - -.
Leipzig, 1927. Hans Hedewig’s Nachf.
1 t. 63 p. Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.

5000,-
294., IV. Internationales Schachmeis-
terturnier Karlsbad 1929 – 
Veranstaltet von der Stadtgemeinde
Karlsbad im Hotel Imperial. 
Sammlung der 231 Partien des
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Turniers ausführlich bearbeitet von
Nimzowitsch, Spielmann, Becker,
Tartakower, Brinckmann, Kmoch.
Wien, 1929. Wiener Schach-Zeitung.
9 t. (képek) 422 [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben.

8000,-
295., JUNK, W(ilhelm):
Philosophie des schachs
Leipzig, 1918. Hans Hedewig’s 
Nachf., Curt Ronniger. VII. 165 [3] p.
Kiadói papírborítóban. Az ismert
német antikvárius sakk témájú könyve. 
A Gestapo letartóztatása elől feleségé-

vel együtt öngyilkos lett.
4000,-

296., KLINKE, A(rthur):
Das schwarze Schnittpunktgefüge
(Chemnitz), 1924. Deutschen Arbeiter
Schach-Bundes. VIII. 191 p.
Kiadói egészvászon kötésben.

4000,-

297., LASKER, Eduard:
Schachstrategie – Einführung in den
geist der praktischen partie.
Berlin und Leipzig, 1928. Walter de
Gruyter &Co. 1 t. IX. 219 [9] p. 
Ötödik kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.

4000,-

298., MÁRKI István: Sakk-ABC –
Vezérfonal a sakkjáték megtanulá-
sához. Sajtó alá rendezte:
Schuster Zsigmond.
Bp., (1934.) Magyar Könyvkiadó. 96
p. Második részben átdolgozott kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban.

3000,-

299., MARÓCZY Géza:
A modern sakk vezérkönyve –  Kez-
dőknek – haladóknak – mestereknek.
(Bp., 1940.) Pantheon.
370 [2] p. Harmadik kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban.

4000,-

300., PÁROS György, Dr.:
Csodák a sakktáblán
/Magyar Sakkvilág könyvtára XIV./
Kecskemét, (1940.) Magyar Sakkvilág.
125 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Az előszó végén aláírt példány!

4000,-

301., PÁROS György, Dr.:
Képeskönyv a sakktáblámról
Bp., 1944. (Szerző. –
Ny.: Első Kecskeméti.)
72 p. sakkfeladványokkal.
Kiadói harántalakú papírborítóban. 
Számozott (151./300), a 8. oldalon
aláírt és az előcímlapon „Dr. 
Schwarz-Eggenhofer Artur barátom-
nak – Budapesten, 1946. aug. 26-án
szeretettel – a Szerző” apostoli kor-
mányzónak dedikált példány!

A világhírű sakkfeladvány szerző
Alain C. White-nak küldött 101
sakkfeladványát tartalmazza a kötet.

4000,-

302., SZABÓ László: Országos ma-
gyar sakkbajnokság 1946 Szerkesztette
és a játszmákat elemezte: - -.
(Bp., 1946.) MADOS. 190 [2] p.
Kiadói rajzos papírborítékban.

4000,-
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303., TARRASCH, Dr. (Siegbert):
Die moderne Schachpartie - Kritische
Studien über mehr als 200 aus-
gewählte Meisterpartien der letzten
zwanzig Jahre mit besonderer
Berücksichtigung der . der spanischen
Partie und des Damengambits.
Nürnberg, 1912. Dr. Tarraschs 
Selbstverlag. XVI. 455 p.
Kiadói egészvászon kötésben.

6000,-

* * *

304., SANDINI, Antonii (Antonius):
Vitae Pontificum Romanorum ex
Antiquis Monumentis collectae Opera
et Studio… I-II. 
Tyrnaviae (Nagyszombat), 1756. 
Academicis Societatis Jesu.
[16] 368 p. ; [2] 369-776 [28] p.
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben, pont-
festett lapszélekkel. A címlap verzóján
bélyegzés: „Horvát István könyvtárá-
ból” és „Másodlat M.N.M. Széch.
Orsz. könyvtárából”. (2 db.)

A munka Róma helytartóinak életét
ismerteti. A kereszténység történetét
felölelő a pápák életrajzát felsorakoz-
tató könyv Szent Pétertől, a Katolikus
Anyaszentegyház első római püspöké-
től Szent Benedekig, a Katolikus
Anyaszentegyház 249. pápájáig veszi
sorra Krisztus helytartóinak életútját. 

18000,-

305., (SÁNDOR Lipót nádor):
Oratio serenissimi haereditarii regii
principis archi-ducis Alexandri 
Leopoldi Regni Hungariae palatini
ad status et ordines Regni die 13.
Martii anno 1791. occasione concluso-
rum Regni comitiorum dicta.
Posonii, (1791.) Joannis Michaelis
Landerer. [4] a harmadik oldalon
fametszett allegorikus képpel.
Későbbi, korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.

Sándor Lipót főherceg (1772-1795)
beszéde a magyar rendi országgyűlésen
1790. november 12-én, ahol az ország
nádorává választották. (folio)

6000,-
306., (SCHEMATISMUS 1841.)
Annus communis a nativitate Salva-
toris nostri Jesu Christi MDCCCXLI.
… stylo Gregoriano et Juliano deductus
sive Calendarium in usum ecclesiae r.
catholicae.
Budae, 1841. Reg. Universit. Hunga-
ricae. XVI. [42] p. (A naptár részben 7
elválasztó lap) Hozzákötve:
Schematismus Inclyti Regni Hunga-
riae partiumque eidem adnexarum.
Pro anno 1841.
Budae, 1841. Reg. Univers. Hunga-
ricae. 531 p.
Schematismus literarius seu nomina
eorum, qui per regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas rem littera-
riam procurant. Anno MDCCCXLI.
Budae, 1841. Reg. Scient. Univers.
Hungaricae. 129 p.
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
körben sárgára festett lapszéllel.
(egybekötve)

10000,-
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307., (SCHUBART, János Keresztély
lovag): Auszüge aus Herrn Hofrath
Schubarts ökonomisch-kameralistis-
chen Schriften.
Kaschau, (179?.) J. M. Landerer. 23 p.
Későbbi korhű keménytáblás papír
kötésben, címkével.

Schubart, János Keresztély lovag
(1734-1787.) beutazta Európát. Mező-
gazdasági tevékenységéért, a takar-
mánynövények terjesztése körüli érde-
meiért kapta a lovagi címet. „Lóhere
apostolként” vonult be a mezőgazdaság
történetébe. (Petrik Ø) (axioart Ø) 

6000,-
308., (SEILER, Georg Friedrich):
A’ kisdedek’ vallásbéli oktatása. A’
katholikus szülőknek és tanítóknak
közönséges hasznokra.
(Fordította: Fejér György.)
Posonyban és Pesten, 1790. Landerer
Mihály bet. 1 metszett t. [18] 268 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
A címlapon alól kisebb folttal.
A fordítás az Egyetemi Könyvtár törté-
nettudás igazgatójának korai, ritka 
pedagógiai munkája.

20000,-
309., SERESTÉLY Béla:
Zeniten – Versek.
Déva, 1924. Laufer Vilmos.
1 t. (portré, hártyalappal) 74 [2] p. 
Első kiadás! Kiadói papírborítóban.
A portré oldalán „Nagy Vilmosnak,
az erdélyi bércek derék szülöttjének,
az ágyúöntő Gábor Áron vitéz uno-
kájának és k. családjának nyujtom át e
szerény kis kötetet, 51 esztendős
barátságunk emlékére… - Budapest,
1947. V. 5-én Serestély Béla” dedikált 
példány! 4000,-

310., SEVERINI, (János) Joannes:
Conspectus historiae Hungaricae a
prima gentis origine ad memoriam
nostram perductae. (I-II.)
Posonii & Cassoviae, 1778. Ioannis
Michaelis Landerer. [24] 118 p. ; [12]
288 [14] p. Második kiadás.
Korabeli kopottas félbőr kötésbe, kör-
ben festett lapszéllel. (egybekötve) 

Severini János (1716-1789) pedagó-
gus, író. 1755-től haláláig a selmecbá-
nyai gimnázium igazgatója. Történel-
mi, filozófiai és természettudományos
könyveket írt. A magyar történelem
áttekintése a kezdetektől, valamint a
királyok viselt dolgairól 1775-ig, két
részben.

15000,-
311., SIMONOVICS Mihály:
Papi jubiléum mellyet nagyon tiszte-
lendő Lászlo András faddi plébános
papságának 50-dik esztendei innep-
lésekor hírdetett - - Paks Mező 
Várossának Plébánossa…
Budán, (1813.) Ny.: Landerer Anna 
bet. 22 [2] p.
Korabeli korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével. (axioart Ø)

3000,-
312., SIPOS Károly: Nemzeterősítés
kultúrával neveléssel előkelőséggel
Bp., 1924. Stephaneum. 295 p.
Korabeli félvászon kötésben.
A mindennapi életben megerősítő
tevékenységekről: kultúra, higiénia,
testgyakorlás, öltözködés, illem… stb. 

8000,-
313., SOMOGYI Tóth Sándor:
A gyerekek kétszer születnek
/Sirály könyvek/
Bp., 1973. Móra.

50



285 [3] p. Bornemissza László egész-
oldalas rajzaival. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Nemeskürty Istvánnak a régi barát-
sággal és szeretettel: Bp., 1973. jun. 1.
Somogyi Tóth Sándor” a nyugalma-
zott dandártábornok írónak dedikált
példány!

3000,-
314., SŐTÉR István:
Magyar-francia kapcsolatok
/Hazánk és a Nagyvilág 1./
Bp., 1946. Teleki Intézet.
255 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált (Janovits) papír-
borítékban.
„Kenyeres Lacinak, akinek e könyv és
szerzője a legtöbbet köszönték, baráti
szeretettel és hálával – Sőtér István
1946. VII. Könyvnap” dedikált 
példány!

4000,-
315., STIMAKOVITS László, Dr.:
Bevezetés a művészettörténelembe
Középiskolai segédkönyv.
Összeállította: - -.
(Bp., 1925.) Szerző. – (Ny.: M. Kir.
Büm. Kísérleti Ny.) 142 [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Méltóságos Dr. Dulovics Árpád
min. tanácsos úrnak, hálás tiszteletem
jeléül és emlékül – Bpest, 1926. IV.
15. – Dr. Stimakovits” dedikált 
példány!

4000,-
316., SURÁNYI-Unger Tivadar:
Nemzetgazdaságtan és világgazdaság-
tan
/Miskolci Jogászélet könyvtára 38./
Miskolc, 1928. Magyar Jövő. 13 [3] p.
Kiadói javított papírborítóban. 

„Thirring Gusztáv Őméltóságának
mély tisztelettel – a Szerző” a neves
földrajztudós, statisztikusnak dedikált
példány!

24000,-
317., SÜTŐ András:
Évek – Hazajáró lelkek – Cikkek, 
naplójegyzetek (1953-1978.)
Bukarest, 1980. Kriterion.
210 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Paizs Tibornak kartársi szeretettel –
úgy is, mint mezőséginek – Sütő
András 1980. nov.” dedikált példány! 

4000,-
318., SZABÓ Dezső: Mosolygok –
Elbeszélések. /- - füzetek 2./
Bp., 1934. Ludas Mátyás.
66 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!

4000,-
319., SZABÓ Géza, F.: A tekintetes
vármegye környékéről – Novellák.
Bp., 1933. Budapesti Hírlap.
199 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Hontvári Szabó Lajos atyámfiának és
írótársamnak szeretettel – F. Szabó
Géza – 1943. febr. 10.” az író, költő
barátnak dedikált példány!

4000,-
320., SZALAY László:
Gróf Bethlen Miklós önéletírása I-II.
Kiadta: - -.
/Magyar történelmi emlékek/
Pest, 1858. Heckenast G. XVI. 556 p.
; VIII. 434 p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben. (2 db.) 

8000,-
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321., SZATHMÁRY Károly, P.:
Az emberi mívelődés története (I-III.)
Bp., (1881.) Tettey Nándor és Társa.
XXVII. 409 p. ; XXII. 275 p. (273-275
p. a második kötet elé kötve) ; XXXII.
319 p. számos szövegközti fametszett
képpel illusztrálva. Második javított és
bővített kiadás.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott félbőr kötésben. (egybekötve) 

18000,-
322., Szegedi meséskönyv (Népmesék)
Szegedi karcolatok III. könyv. 
Tunyogi Csapó János Reálgimn. 1934
-35. tanévi értesítőjének függeléke.
(Szegeden, 1935. Ny.: Ablaka Gy.)
34 p. szövegközti rajzokkal, amelyek
Gaál Dezső munkái.
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely az illusztrátor mun-
kája. (folio) (axioart Ø)

4000,-
323., SZÉKELY István dr.:
A forradalmak útja és a keresztény
politika
Bp., 1921. „Katolikus Élet”. 184 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
324., SZÉKELY László és Valkó
László: Új élet – Gyűjtemény ifjú 
erdélyi írók műveiből.
(Versek és novellák.)
(Bp.), 1925. (Centrum Ny.)
47 p. Első kiadás!
Kiadói javított, rajzos papírborítóban,
amely Márton Ferenc munkája.
„dr. Radványi Kálmánnak igaz tisz-
telettel és szeretettel: Valkó László” az
írónak dedikált példány!

4500,-

325., SZEMLÉR Ferenc:
Varázsvessző – Versek.
Kolozsvár, 1972. Dacia.
125 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Hajdú Győzőnek a megbecsülő jó
barát szerető ölelésével – Bukarest,
1972. áprilisában – Szemlér Ferenc”
az erdélyi magyar írónak, az Igaz Szó
főszerkesztőjének dedikált példány!

3000,-
326., SZENTKLÁRAY Jenő, Dr.:
A becskereki vár /Értekezések a
történelmi tudományok köréből/
Bp., 1886. MTA. 49 p.
Kiadói javított papírborítóban.

8000,-
327., SZERELEMHEGYI András:
A’ lantosok, vagy-is: A’ víg nyomorú-
ság. Egy víg énekes játék három fel-
vonásokban. Szabadon fordította, és
Muzsikára alkalmazta - -. A’ muzsikáját
pedig több ékesítő instrumentumokkal
bővítette Reiman Úr.
Pesten, 1793. Füskúti Landerer 
Mihály. 73 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben.
Szerelemhegyi András az első magyar

színésztársaság tagja. A Pest-Budán ját-
szó Nemzeti Játszó Társaságnak tagja –
zenei vezetője. Bécs egyik utcáját az ő
tiszteletére eredeti nevéről “Lieben-
berger Gasse”-nak neve zték el. A har-
madik magyar opera, amelyet először
1793. december 18-án mutatták be. A
zeneszerző, szövegíró első nyomtatás-
ban megjelent munkája.

20000,-
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328., SZIKSZAI György:
Keresztyéni tanítások, és imádságok,
a’ keresztyén embernek külömbb-
külömbb-féle állapati, és szükségei
szerént. Mellyeket a’ vélek élni akarók-
nak lelki hasznára harom szakaszok-
ban készített, ’s ki-adott néhai - -
debreczeni senior, és prédikátor.
Po’sonyban és Pesten, 1807. Landerer
Mihály. 1 metszett t. [24] 830 p. 
Hetedik ki-adás.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott, a táblákon vaknyomással
díszített egészbőr kötésben, helyenként
foltos lapokkal.

Szikszai György (1738-1803) debre-
ceni esperes-lelkész, teológiai író, nyel-
vész, 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”.

18000,-
329., SZILÁGYI Albert, Dr.:
Tanulmányok
Lugos, 1909. Ny.: Szidon J. 322 [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Az ördög története s pszikhologiája;
Költői emlékek pszikhologiája;
A római társadalom bukása…”
(axioart Ø) 

4000,-
330., SZIMONOV, Konsztantyin:
Barátok és ellenségek (Versek)
Fordította: Somlyó György.
Bp., 1954. Új Magyar.
79 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védő-
borítóban.

„K Симонов 1956 III. 15. Буда-

пешт” a Sztálin-díjas kommunista

író, költő által datált, aláírt példány!
A második világháborúban haditu-

dósító író, költő kezében komoly cen-
zori hatalom összpontosult. Ebben a
minőségében egyike volt azoknak, akik
megakadályozták Borisz Paszternak
Zsivago doktor című regényének
kiadását.

20000,-
331., SZINNYEI József:
Könyvtári emlékek (Különlenyomat)
Bp., 1887. Athenaeum. 20 p.
Későbbi egyszerű papírborítóban. 
Poss.: „Dr. Magyary-Kossa Gyula”
bélyegzéssel.

8000,-
332., SZOKOLÓCZY, (János Venczel)
Joannis Wenceslaus:
Tribunal ecclesiasticum fori utriusque
patriae quoque legibus accommoda-
tum, quod praeter necessaria ad cau-
sas in eo continentas praeludia decre-
talium librum secundum pro recta…
Posonii, 1762. Johannis Michael 
Landerer.[28] 387 [9] p.
Korabeli gerincén bordázott félbőr
kötésben. Mindkét ország törvényszé-
kének egyházi törvényszéke. A szerző
kegyes tanítórendi áldozópap, házfő-
nök, igazgató. Padányi Biró Márton
veszprémi püspök fogadta maga mellé
s az egyházmegyei seminarium vezető-
jévé tette.

10000,-
333., SZOMJAS György:
Liszt Ferenc és az európai kultúra
Különlenyomat a „Korunk szava”
1937. évi 7. számából.
(Bp., 1937. Szerző. – 
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Ny.: Tipográfiai Műintézet.) 11 p.
Kiadói papírborítóban.
„Józsi Papónak szeretettel – Bp. 954.
okt. 31. – Gyurka” dedikált példány!

4000,-

334., 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 gyakorlásá-
nak fő és kiváltképpen-való részeiről
írott Énekek, A’ második részébenn,
külömb-külömbféle rendekre, állapo-
tokra és bizonyos időkre alkalmaztat-
tak… - - Hóld-Mező Vásárhellyi reform
ekklesiának lelki-tanítója által.
Po’sonyban és Pesthenn, 1791.
Patzkó Ferenc bet. 1 metszett t. [14]
691 [11] p. Kilenczedik kiadás.
Későbbi igényes egészbőr kötésben.
A címlap szélén és további 1-2 lapon
kisebb, gondos javítás.

Szőnyi Benjámin (1717-1794.)
hódmezővásárhelyi református lelkész.
Verses imádságait, vallásos elmélkedé-
seit gyűjteményekbe foglalva adta ki.
Terjedelmes énekeskönyve, a Szentek
hegedűje (Először: Kolozsvár, 1762) a
nyilvános istentisztelet céljaira készült.
Az a cél vezette, hogy az élet és az egy-
ház minél több alkalmára és minél
többféle ember számára kínáljon
éneket: gyereknek, felnőttnek, nemes-
és mesterembereknek, paraszt- és cse-
lédes gazdának, válóban lévő asszony-
nak éppúgy írt éneket, mint a hét nap-
jaira, az évszakokra, az ünnepekre. 

15000,-

335., SZÜDI György:
Vitéz László – Mese az örökké fiatal
magyar népről. (Költemény)
(Bp., 1955.) Ifjúsági. 82 [2] p. szöveg-
közti rajzokkal, amelyek Cselényi 
József munkái. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Tamási Lajos elvtársnak szeretettel –
Szüdi György” a költőnek dedikált
példány!

3000,-
336., TAKÁTS Gyula:
Már Drangalag viszi – Új versek.
(Bp., 2001.) Nap Kiadó.
124 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, műanyag
védőborítóban. „Bajzák Erzsébetnek
szeretettel – 2002. 02. 12. – Takáts
Gyula” dedikált példány!

4000,-
337., TAMÁSI Lajos:
A harmadik szerszám – Versek.
(Bp., 1950.) Szépirodalmi.
90 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A költő első verseskötete.
„Hajnal Gábornak elvtársi és meleg
baráti szeretettel – 1951. jan. 9.
Tamási Lajos” a költőnek dedikált
példány!

3000,-
338., TASNÁDI Székely Mihály:
A’ Kristus Jésusban való hitnek általa;
az idvességre bőlttsé tehető, a’ tanitás-
ra, a’ feddésre, a’ megjobbitásra és a’
fenyitékre hasznos igasságoknak, fun-
damentoma, mellyet, le-tett LI.
prédikátziókba - -. I-II.
Kassán, 1794. Landerer Mihály bet.
463 [3] p. ; 447 (valójában 448) [2] p.
Későbbi félvászon kötésben.
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A második kötet címlapja és további 8
lap, és az utolsó lap javított, helyen-
ként a szöveget is érintő hiánnyal.
(2 db.) (axioart Ø)

12000,-
339., (TESSEDIK Sámuel) 
Theschedik, Samuel:
A’ paraszt ember Magyar Országban,
Mitsoda és mi lehetne egy jó rendbe-
szedett falunak rajzolatjával egyetem-
ben. - - által, most pedig Németbűl
Magyarra fordította Konyi János.
Pétsett, 1786. Engel János bet. [2] 508
p.+1 kihajtható nagyméretű rézmet-
szett t. Első, magyar nyelvű kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott egészbőr kötésben.
Körülvágatlan jó példány, sértetlen
kihajtható metszett képpel.

A magyar mezőgazdasági irodalom
egyik legjelentősebb műve. Szerzője
német származású (a közhiedelemmel
ellentétben nem szlovák, bár a nyelvet
beszélte) evangélikus lelkész volt. 
Jelentős pedagógiai munkássága mel-

lett sokat fáradozott a magyar mező-
gazdaság fellendítéséért és modern-
izálásáért, valamint a parasztság fel-
emeléséért. E kötet tekinthető leg-
jelentősebb művének. Először német
nyelven jelent meg, két évvel koráb-
ban. A fennmaradt levelekből kiderül,
hogy ebből Tessedik küldött egy
példányt gróf Széchényi Ferencnek. Ő
felkérte pártfogoltját, Kónyi János
strázsamestert, hogy fordítsa le a mun-
kát, majd - Baranya vármegye főispánja
lévén - Pécsett saját költségén ki is
nyomtatta azt. A könyvben Tessedik
számba veszi a parasztság rossz
helyzetének okait: az iskolai oktatás

elmaradottságát, a korszerű ismeretek
hiányát, a rossz körülmények között
folyó földművelést és állattenyésztést,
az aprófalvas településrendszert, a
kártékony szokásokat, babonákat,
valamint a szükséges piacok hiányát.
Ezt követően leírja, szerinte milyen
lenne az ideális falurendtartás, illetve
az eszményi falu: hogyan helyezked-
jenek el az utcák és a házak, emellett
miként tudnak jövedelmező módon
gazdálkodni a bennük lakó parasztok.
A nagyméretű melléklet a „Rajzolatja
egy jó rendbe vett falunak” címet
viseli, amely címeres, allegorikus kép-
pel díszített kartusban olvasható. A
szerző rajza nyomán rézbe metszette
Junker Keresztély.

480000,-
340., TIRINGER Gáspár:
Prédikátzió mellyet Gyümölcs-óltó
Boldog Aszszony innepén a pesti Kk.
Pap-nevendék ház’ templomában tar-
tott - - kalotsai érdeki megye-béli kis-
pap 1789.dik esztendőben.
Pesten, (1789.) Landerer M. [16] p.
Későbbi korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.

4000,-
341., TOMPA Mihály:
- - összes költeményei I-IV.
Rendezték barátai:
Arany János, Gyulai Pál, Lévay József
és Szász Károly.
Bp., (1890.) Méhner Vilmos. 355 p. ;
415 p. ; 420 p. ; 382 [2] p.
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
(barna) egészvászon díszkötésben.
(4 db.)

12000,-
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342., TORONYI István:
Égnek az asztagok – Versek.
Szombathely, 1937. Martineum.
110 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Kedves Laci Bátyámnak igaz
szeretettel, mint A. C. munkám virá-
gos mellékhajtását ajánlom első vers-
kötetemet. 1937 karácsonyán – 
Toronyi Pista” dedikált példány!

8000,-
343., TŐTŐS Ede:
A Berettyó partjáról
Gyoma, 1904. Kner Izidor.
139 [5] p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált, szecessziós
egészvászon kötésben.
Lévay-Haiman 1.114.

3000,-
344., (TRENCK, Friedrich von der):
Gebet welches vermuthlich ein gross-
er Theil der ungarischen Bischöfe
und Geistlichkeit gegenwärtig in
Geheim, aber gewiss nicht laut beten
wird : aus des Trenk's Gebetbuche
Seite 60 u. 90 treu copirt.
Pest, 1790. Nyn. 16 p.
Korabeli egyszerű papírborítóban,
kézírással feliratozott címkével. 
Friedrich Freiherr von Trenck (1726-

1794), azaz Trenk Frigyes porosz báró,
politikai röpirat-író, kalandor és II.
Lipót bértollnoka, aki az 1790. évi
diéta idején komoly szerepet játszott a
magyar politikában, írásainak népsze-
rűsége, politikai-világnézeti hatása elvi-
tathatatlan volt. Alakját Jókai is meg-
örökítette „A két Trenk” című művé-
ben. 1790 júniusa és szeptembere
között tartózkodott Pesten, ezalatt 19
német nyelvű röpirata jelent meg.

Rendkívül ritka antiklerikális politikai
röpirat. (axioart Ø)

10000,-
345., TRENCSÉNYI-Waldapfel 
Imre: Humanizmus és marxizmus – 
Tanulmány.
(Bp.), 1948. Hungária.
120 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Goda Gábornak baráti üdvözlettel –
Trencsényi Waldapfel Imre” az író,
műfordítónak dedikált példány!

3000,-
346., TUROLDUS – Varga Bálint:
A Róland-ének
Fordította: Dr. Varga Bálint.
Bp., (1932.) Kir. M. Egyetemi. 179 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve.
„Méltóságos Dr. Angyal Dávid
egyetemi ny. r. tanár Úrnak, a bécsi
Collegium Hungaricum igazgatójá-
nak, régi, igaz tisztelettel – A szerző”
fordító által dedikált példány!

4000,-
347., URMÁNCZY Antal, Dr.:
Magyarország áttekintő történelme –
Grafikus történelem-ábrázolás I. rész.
Bp., 1939. Szerző. 
Kiadói papírborítóba hajtogatott nagy-
méretű, színes idősoros táblázat. 

8000,-
348., (ÜRMÉNYI József):
Oratio excellentissimi domini Josephi
Ürményi personalis praesentiae 
regiae judiciis locumtenentis ad excel-
sos proceres, inclytos status et ordines
Regni Hungariae. die XIII. Martii
anno MDCCXCI. dum Regni comi-
tia conclusa sunt, dicta.
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(Posonii, 1791. Joannis Michaelis
Landerer.) [4] p. a második oldalon
fametszett allegorikus képpel.
Későbbi, korhű keménytáblás papír-
kötésben, címkével.

Ürményi József (1741-1825.) több
vármegye főispánja, országbíró beszé-
de az 1790/91-es országgyűlésen főne-
mesek és rendek előtt. Az uralkodó, II.
Lipót és a rendek között kívánt
közvetíteni. Az országgyűlés elfogadta
II. Lipótot magyar királynak.
Ritka nyomtatvány. (folio)

6000,-

VADÁSZAT, HALÁSZAT

349., DOBÓ Ferenc:
Pontyhorgászat
Hódmezővásárhely, 1930.
Roth Antal Kny. 79 p.
Kiadói papírborítóban. A címlapon, a
borítók verzóján korábbi tulajdonos
horgászattal kapcsolatos feljegyzései. A
külföldi kiadványokat is megelőzve, az
első, kifejezetten a ponty horgászatával
foglalkozó szakmunka.
Rendkívül ritka.

10000,-
350., FEKETE István:
Köd – (Novellák)
Bp., 1960. Magvető.
321 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír
védőborítóban. Vadász-, halászkalan-
dok gyűjteménye.

4000,-

351., ILOSVAY Ferenc:
Jó vadászatot!
Bp., (1943.) Dr. Vajna és Bokor.
260 p. 12 t. (képek) Ilosvay Gusztáv 24
eredeti felvételével.
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
352., SCHREINER Ferenc:
A horgászat kézikönyve – 
Tapasztalatok, adatok és útmutatások
a folyami és tavi horgászathoz.
Szeged, 1922. Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomdaváll. 58 [2] p. 
szövegközti rajzokkal.
Kiadói rajzos papírborítóban.

4000,-

* * *

353., VANTSAY János:
Halotti ditséret, mellyben a néhai ...
német-újvári gróf Batthyány Jó'sefnek
... Magyar Ország prímásának ... nagy
érdemeit élő nyelvel hírdette Vantsay
János esztergomi kanonok ... midőn
Po'sonyban 1799-dik esztendőben
Kárátson havának 10dik, 11dik, 12dik
napjain ... vérei és az esztergomi érsek-
ségnek árva rendei szomorú gyászos
egyházi pompával tisztelték.
Posonyban, (1799.) Landerer M. 22 p.
Későbbi korhű keménytáblás, papír-
kötésben, címkével. (axioart Ø)

6000,-
354., VASS (László) Ladislao:
Responsum ad Appendiculam
Joannis Nep. Alber, E Scholis Piis S.
Theol. Doctoris, Linguae Hebr.
Archaeol…
Pestini, 1827. Lud. Landerer. 205 p.
Korabeli sérült fatáblás kötésben, kör-
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ben aranyozott lapszéllel.
Vass László (1780-1842.) filozófus,

egyháztörténész, egyetemi teológiai
tanár, apát-kanonok, táblabíró, a
MTA. tiszteleti tagja. (axioart Ø) 

8000,-
355., VÉGH József:
Táj- és népkutatás /A Magyar Táj- és
Népismeret könyvtára 6./
Bp., 1942. Államtudományi Int. Táj-
és Néprajzkutató Oszt. 242 [2] p.
Kiadói, gerincén vászoncsíkkal meg-
erősített papírborítóban.
„Palásthy Gézának hálás szeretettel –
Végh József” dedikált példány!

3000,-
356., VERÉDY Károly:
Paedagogiai encyclopaedia különös
tekintettel a népoktatás állapotára. – 
A neveléstudomány szótára… 
Segédkönyv tanítók, nevelők, szülők és
iskolai elöljárók számára.
Bp., 1886. Athenaeum. [2] 959 p.
Korabeli félvászon kötésben. 
Rendkívül ritka pedagógiai alapmű. 

15000,-
357., (VERGILIUS) Virgilius, Maro
Publius: Magyar Virgilius. Első darab.
Máro Virgilius Publiusnak eklogái az
az: válogatott pásztori versei. 
Fordította Kőszegi Rájnis József.
Posonyban, 1789. Füskúti Landerer
Mihály. 1 t. (rézmetszetű címkép) [14]
238 p. 10 rézmetszett t. egy szövegközti
metszett vignettával.
Hozzákötve:
A Magyar Virgiliushoz tartozó Sisa-
kos Paizos Kardos mentő-írás.
[2] + 92 p. (Rájnis ebben Baróthi
Szabó Dávid támadásaira felel és a
fordítás művészetéről értekezik).

(Kőszegi Rajnis József): Tóldalék,
mellyben a Magyar Virgiliusnak
szerzője a Kassai Magyar Múzéumról
jelesbben pedig az abban foglaltatott
fordítás mesterségének reguláiról-való
ítéletét ki nyilatkoztatja.
Poz(s)onban, 1789. Landerer. 32 p.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben, korabeli táblák és előzékla-
pok felhasználásával. A kötet szép
rézmetszeteit Anton Capacci (18. szá-
zad) olasz származású, Győrben letele-
pedett festő rajzolta. Talán Rájnis
József (1741–1812) személyes kérésére
készítette a könyvben megjelent táblák
rajzait, a rézmetsző személye isme-
retlen.

30000,-
358., VERNE Gyula:
Utazás a Holdba kilencvenhét óra és
husz perc alatt /- - összes munkái/ 
Fordította: Gaal Mózes.
Bp., 1905. Franklin-T.
272 p. egészoldalas metszett képekkel.
Kiadói kissé foltos, festett, illusztrált
(piros) egészvászon kötésben. Közepes
állapotú példány.

8000,-
359., (VÉRON, Francois):
Secretio eorum, quae sunt de fide
catholica ab iis quae non sunt de fide
secundum regulam fidei ab eximio
domino - -.
Posonii, 1763. Joannem Michaelem
Landerer. [20] 126 [2] p.
Korabeli kopottas, sérült keménytáblás
papírkötésben.

Véron Francois (1575-1649.) ellent-
mondásos francia jezsuita, a reformá-
ció ellen emelt szót.

6000,-
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360., VESZPRÉMY Dezső, Vitéz:
Jegyzetek ágyúszó mellett – 
Toporoutz és Rarance.
Miskolc, 1936. Ludvig István. 143 p.
(A címlap másolatban pótolt.)
Kiadói papírborítóban.

6000,-
361., VIDOR Gyula:
Salamon Miksa emlékkönyve
Szerkesztette: - -.
Bp., 1946. (Hungária.)
47 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Számozott (21./200), Bónyi Adorján
névreszóló példánya!

6000,-
362., VILLON, Francois:
A Kis Testamentum
Fordította: Kálnoky László. Illusztrálta:
Szász Endre. /Philobiblon/
(Bp.), 1984. Helikon. [4] 40 [8] [4] p.
8 oldalon Szász Endre olajképeinek
színes reprodukciói.
Kiadói „suedel luxe velúr” (bordó
plüss) kötésben, felragasztott képpel.
Készült merített „Renker & Söhne
Zekall Bütten” papírján. A könyvet
Szántó Tibor tervezte.
Kézzel számozott, második változat
(601./ 401-900), Szász Endre által
aláírt példány!

4000,-
363., WEÖRES Sándor:
Tizenegy szimfónia (Versek)
Bp., (1973.) Szépirodalmi.
114 [6] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Dr. Fejéregyházi Barnabásnak –
Weöres Sándor” dedikált példány!

10000,-

364., WILDGANS, Anton:
Ead - - szonettei.
Tábory Pál fordítása.
Karinthy Frigyes előszavával.
Bp., 1928. (Arany János Irodalmi és
Ny. Műintézet.) 36 p.
Kiadói papírborítóban.
„Bayor (?) Palinak, aki egyike ama
keveseknek, akik meg tudják érteni,
miért őrül meg az ember annyira,
hogy verset ír vagy pláne - ??? – fordít
– 1928 okt. 31. szeretettel Tábory
Pál” író, fordító, újságíró által dedi-
kált példány!
A fordító Tábori Kornél író fia. 1937-

ben zsidó származása miatt Angliába
emigrált. A magyar kommunista állam-
biztonsági szervek adatai szerint a
második világháborúban a brit hírszer-
zés ügynöke volt. Film- és tv-film-for-
gatókönyveket írt.

6000,-

365., ZELK Zoltán:
Főhajtás a túlvilágra (Versek)
(Bp., 1980. Kozmosz Könyvek.)
125 [3] p. számos író, költő portréjával
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. A költő vers-
es főhajtása a XX. század nagy írói, 
költői előtt.
„Illés Lajoséknak szeretettel küldi–
Zelk Zoltán 1980. III. 12.” az iroda-
lomtörténésznek dedikált példány!

5000,-
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366., ZENERE Valerio:
Trattenimenti filosofici tradotti dal
Francese in Italiano e dedicati all
illustrissima signora contessa Antonia
Pálfy da - -.
Presburgo, 1767. Michele Landerer.
[16] 88 p. a címlapon és a második
oldalon allegorikus metszett képpel.
Hozzákötve:
ZENERE Valerio: Nouvelle et tres
courte methode pour apprendre de
soi meme la langue Italienne, Tirée
des Meilleurs et Modernes Ecrivains
Dediée a monsieur monsieur L’Abbé
Jeromo Zenere…par - -.
Presbourg, 1767. M. Landerer. 65 p.
Korabeli félbőr kötésben, a hátsó táb-
lán folttal. (2 mű, egybekötve) 
(axioart Ø)

Zenere Valerio, olasz nyelvmester a
pozsonyi Notre Dame apáczák kolos-
torában Pozsonyban.

12000,-

367., ZICHY Géza, Gróf:
Ujabb költeményei
Bp., 1892. Athenaeum.
1 t. (fénynyomat) [12] 335 p. 
keretdíszes lapokkal. Első kiadás!
Kiadói illusztrált keménytáblás papír-
kötésben, fent aranyozott lapszéllel,
karton védőtokban.

Gróf zicsi és vázsonykői Zichy Géza
Emil János (1849-1924) író, költő, drá-
maíró, színműíró, zeneszerző, félkarú
zongoraművész, belső titkos tanácsos,
császári és királyi kamarás, főrendiházi
tag, a Nemzeti Zenede elnöke, a
Magyar Királyi Operaház zeneszerző-
vendégkarnagya.

5000,-

368., ZINGER (Fülöp Iván János):
Jubilaeum sacerdotale quinquagenari-
um ... Andreae Sauberer ... Ord.
Praemonstratensis ... abbatis sermone
celebratum a Philippo Joanne
Baptista Zinger…
Cassoviae, (1776.)
Joannis Michaelis Landerer. 19 p.
Korabeli brokát-papírborítóban. (folio)  

A szerző jászói plébános, Rozsnyón
kórusmester, zeneszerző.
(axioart Ø)

4000,-

369., ZOLA Emil(e):
A coqueville-i ünnepély – Chabre úr
osztrigái – Két elbeszélés.
Fordította: Udvardi Lajos.
Bp., (1890.) Grimm Gusztáv. [2] 101
p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.

8000,-

370., ZULAWSKI Andor , Ifj.:
Írás Adyról
Bp., (1924.) Renaissance.
160 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

6000,-
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