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Kedves vásárlóim, barátaim!
Az idei nyár sem múlik el az Abaúj Antikvárium ajánlójegyzéke nélkül. A
magyar irodalom, kultúra és tudományos élet legjelesebb korszakából számos
autográf tételt, könyveket és néhány kéziratot kínálunk. A gyűjteményt
könyvritkaságok egészítik ki, többek között magyar nyelvű orvosi disszertációk és
könyvek néhány darabja.
Vásárlási feltételek:
Idén újítunk kicsit az értékesítés menetén. Több vád ért amiatt, hogy számos
korábbi tételt többen is örömmel vásároltak volna meg. Ezúttal néhány napig
katalógusunk tételeit úgynevezett „levelezési” árverésként értékesítjük. Emailben az abaujantik@gmail.com címen, telefonon +36-20/428-9105 számon
tehetik meg vételi ajánlataikat. Licitre 2015. augusztus 14-én 18 óráig van
lehetőség, ezt követően nincs lehetőség további licitre, azok számára akik nem
jelentkeztek be. A licitek a végső ajánlatig tartanak, amíg egyetlen ajánlattevő
„marad talpon”. A liciteket 40000 Ft-ig 2000 Ft-al, e felett 5000 Ft-al van mód
emelni. Az ajánlójegyzék tételeinél feltüntetett árakra jutalékot nem számítok fel,
azok eladási árak. A licitek zárását követően a fennmaradó tételek feltüntetett árai
a vételi árak. Értelemszerűen a licitálási időszakban egyetlen ajánlattevő esetén a
vételi ár szintén az egyes tételeknél feltüntetett ár. A megrendeléseket beérkezésük
sorrendjében értékesítjük. Elektronikus formában a www.abaujantique.com
oldalon érhető el a katalógus. Egyetlen tételt sem teszek félre 24 óránál hosszabb
időre, azokat a megrendelést követően gondosan csomagolva utánvéttel küldöm
meg. A tételekről és a dedikációkról kérésre email-ben képeket küldök, illetve telefonon részletes állapotfelmérést adok.
Vételi szándékát a katalógus címlapján feltüntetett email címre, vagy a
megadott telefonszámon jelezheti.
Kellemes böngészést és további szép nyarat kívánok magam és családom
nevében!
Kistokaj, 2015. augusztus

Pogány János

1., (Kézirat) APPONYI Albert (18461933) politikus, vallás- és közoktatásügyi miniszternek a budai katholikus
körben tartott beszédének autográf
ceruzával írt kézirata. Beszédében az
egyház tanítása által kijelölt keretek és
a szabadság viszonyát elemzi. A kézirat
utolsó oldalának verzóján miniszteri
tanácsos igazolja, hogy a beszéd
Apponyi sajátkezű írása, amelyet 1922.
március hó 15-én tartott.
Kelt.: (Budapest, 1922. március.)
5 lev. 5 beírt oldal.
Későbbi, modern bőrkötésben, az
elülső táblán a kézirat első oldalának
másolata felragasztva. A kézirat a
könyvtestbe nemzeti színű szalaggal
befűzve.
Gróf Apponyi Albert politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a MTA. tagja. Jászberény város
aranymandátumos képviselője. Az
1920-as párizsi békekonferencián a
magyar delegáció vezetője volt. Különböző magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai csoportok 1911-32
között ötször jelölték Nobel-díjra, ám
nem tüntették ki. 1922 február 16-án
felbomlott nemzetgyűlést követően
kora ellenére számos helyen tartott
beszédet. A második nemzetgyűlés
korelnöke volt.
300.000,2., ÁLDOR Imre:
Medicsi Lőrincz
/Történelmi könyvtár 12./
Bp., 1875. Franklin-T. 112 p.
Korabeli félvászon kötésben. A címlap
előtti lapon két oldalon „… Szíves
emlékezésül ezt a kis könyvet, melyet
irkafirkáim közül én a legsikerültebb

és átlapozásra a legérdemesebbnek
tartok, ezért ajánlom föl kézcsókkal
Riesz Olgicza úrnőnek, mint az ő, és
az egész család minden egyes tagjának
mindenkor és mindenkorra változatlan mély tisztelettel holtig közös túl
öreg tanár bácsija – Áldor Imre,
Újpest 1927 jun. hó” terjedelmesen
dedikált példány!
12000,3., BABITS Mihály: Elza pilóta vagy
a tökéletes társadalom – Regény.
(Bp., 1933.) Nyugat.
362 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
aranyozott egészbőr kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
Amatőrök és könyvgyűjtők számára
készült, (XCIII.) római számmal számozott, aláírt példány!
Babits utolsó regénye antiutópia egy
állandó háborúban élő, kilátástalan
világról. Az események egy meghatározatlan társadalomban játszódnak, ahol
a háborúban a férfiak zöme már meghalt, így a nők is katonai szolgálatot teljesítenek. Elza pilótaként fogságba
esik, így saját szülővárosát kell bombáznia.
80000,4., BÁNFFY Jánosné,
Báró Wesselényi Józéfa bárónő:
- - emlékirata 1848-49-i éleményeiről
Kiadja a Losonczi báró Bánffy család.
Sajtó alá rendezte és életrajzot írt
hozzá: Kelemen Lajos.
Kolozsvár, 1931. Minerva.
1 t. XI. 1 térk.vázlat 82 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
16000,-
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7., BARONYAY József:
Általános elvei a’ köznépi orvostudománynak szerzé s’ orvos doctorrá
emeltetésekor körebocsátá - -.
Pesten, 1834.
Ny.: Füskúti Landerer. VI. 38 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben. A címlapon lent korabeli kézírásos feljegyzés: „Patakon tanuló s’ ott végezett”.
A szerző munkácsi s szt-miklósi uradalmak rendes- és Beregmegye főorvosa.
20000,8., BENCZÉS Tibor, Földes Péter,
Gervai Sándor, Kisbéri László, Lőb
Ernő: Írók, írások… - Vigasztalás van
az irodalomban. (A magyar zsidóság
életéről és a zsidó legendák világáról
szóló történetek. A novella kötetet
összeállította, sajtó alá rendezte és
előszóval ellátta: Lévai Jenő.
Bp., 1943. Faragó Ny.
159 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Antalffy Gyula kedves kollégámnak!
Amit ebben a könyvben megírtam
életem leszűrt és örök tapasztalata: a
magyar nép jó és emberséges, iránta
való szeretetem és hűségem soha meg
nem ingott. – Budapest, 1943. nov.
20. Lőb Ernő” a neves művelődéstörténeti írónak és újságírónak dedikált
példány!
16000,9., BENDA László, Dr.:
Andrée, Frankel, Strindberg
Az első léghajós sarki expedíció
története.
Szeged, 1932. Délmagyarország.
1 térk. 258 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.

5., (Kézirat) BÁNHIDI Antal (19021994.) gépészmérnök, repülőgéptervező, pilóta és Kara Jenő (1883-1943)
repülő alezredes, sportrepülő géppel
írt, autográf aláírt levele Kovách Jenő
részére egy kérelem elfogadásáról. A
Magyar Aero Szövetség fejléces papírján. A fejlécben a „Hiszek egy…” sorai.
Bp., 1936. február 25. 1 lev. (A/5)
Bánhidi Antal nevéhez több kiemelkedő repülési teljesítmény fűződik,
legismertebb repülőgépe a Gerle. A
Gerle gépcsalád legismertebb tagjával,
Bisits Tibor pilótával körberepülte a
Földközi-tengert. Az út során az egyiptomi piramisok között repülő Gerle
13-asról Almásy László készített felvételeket. Az eseményről Bánhidi A
Gerle 13 útja címmel könyvet írt.
20000,6., BÁNHIDI Antal:
A Gerle 13 útja - - utinaplója.
/A M. Földrajzi T. könyvtára/
Bp., (1936.) Franklin-T.
201 p. 24 kétoldalas t. (képek)
1 térk.vázlat 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott, illusztrált egészvászon sorozatkötésben. „Barabáséknak
rokoni szeretettel – Anti, Bp. 1938.
III. 3.” dedikált példány!
Kalandos repülések történetét írta
meg közvetlen stílusban a nagy tudású,
92 éves kort megélt sportrepülő, aki
közvetlen stílusával beavatja az olvasót
a repülőgép építés egyes fázisain túl,
magába az izgalmas repülésbe, annak
minden csínja-bínjába is. A Gerle13
útja egyben az egyik legfontosabb
dokumentum értékű fejezet a magyar
sportrepülés történetéből.
30000,4

„Dr. Fodor Ferenc professzor úrnak
mély tiszteletem jeléül – Dr. B. L.”
dedikált példány!
14000,10., BERECZ Sándor, Dr.:
A bíbortróntól a vörös határig
- - cikkei. Számos eredeti képpel, rajzzal
és térképpel.
Bp., (1931.) „Pátria”.
1 t. 103 p. 2 kihajtható, rajzos térk.
számos szövegközti képpel, rajzzal.
Kiadói fotómontázs képpel illusztrált
karton-papírkötésben, amely Tábor János munkája. „Dr. Györgyházy Tibor
tanácsjegyző úrnak tisztelete jeléül: A
szerző: Dr. Berecz Sándor” politikai
újságíró által dedikált példány!
Trianon, Horthy, bolsevizmus,…
14000,11., BERECZ Sándor, Dr.: Magyarország művelődésének története
Szentes, 1905. Szerző. – Ny.: Kner I.
288 p. 2 sztl.lev.
Későbbi félvászon kötésben.
„Tekintetes Matyó Sándor áll. főgimn. tanár úrnak kollegiális tisztelettel – Dr. Berecz Sándor” dedikált példány!
20000,12., BIKÁCSI László:
Egy korszak irodalmi élete (1861-67)
A kettészakadó magyar irodalom.
Bp., 1935. (Szerző.) 58 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Dr. Joó
Tibornak őszinte tisztelettel – Dr.
Bikácsi László” dedikált példány!
14000,13., BORSODY István:
Magyar-szlovák kiegyezés – A csehszlovák-magyar viszony száz éve.
(Bp., 1945.) Officina. 159 p.

Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Kőszegi Imrének szeretettel –
Borsody István, Bp. 1945. dec. 4.”
dedikált példány!
20000,14., BULLA János:
A tündér-öv –
Regényes elbeszélés hét énekben.
Kiadja a Kisfaludy-Társaság.
Bp., 1876. Athenaeum.
154 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli díszesen aranyozott egészvászon kötésben. „Nagyságos Lipcsey
családnak kitűnő tisztelete jeléül –
Szerző” dedikált példány!
A szerző eredeti neve Buczurka János
(1840-1915.) Zaránd községben született, Arad megyében. A költő neve
szinte teljes egészében feledésbe merült, noha Gyulai Pál elismerően írt
ezen művéről, amelyet főmunkájának
tekintünk.
20000,15., CRANE, Walter:
Vonal és forma
Fordította: Mihalik Gyula.
/Néptanítók könyvtára 41-42./
Bp., 1910. Lampel R. 1 sztl.lev. 255 p.
számos szövegközti képpel.
Későbbi, gerincén bordázott félbőr
kötésben.
Walter Crane (1845-1915.) a szeceszszió mestere, grafikus, könyvillusztrátor. Magyarországon hasonló népszerűségnek örvendett, mint hazájában.
Erdélyi körutat tett és előadásokat tartott Budapesten, számos kiállítása volt.
20000,16., CURTIUS Ernő:
A görögök története I-VI.
Fordította: Fröhlich Róbert, Szilasi
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Vers-maradványok, Mesék, Prosai
töredékek, Pásztori játékok.
Lipcsében- Bp-en, 1843-45. Köhler
Károly F. – Emich G.
(1.) XII. 1 sztl.lev. 8-316 p. (2.) XII. 6356 p. 1 sztl.lev. (3.) VII. 2 sztl.lev. 6189 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
(piros) egészvászon kötésben. A
második és harmadik kötet egybekötve. (2 db.)
Elsőként 1813-ban Márton József
jelentette meg Csokonai munkáit,
évtizedekig nem jelent meg új kiadás.
Az 1840-es évek irodalmi mozgalmai
sürgették Csokonai új kiadását.
Olyannyira, hogy 1843-44-ben egyszerre két kiadás is indult. Toldy
Ferenc füzetes kiadását 1843 novemberében jelentette be, de ekkor már
Emich tervei között is szerepelt. A
szerkesztő nem akart szembekerülni az
Akadémia elnökével, ezért munkáját
Kelemföldy álnéven közölte 1844-ben.
Toldynak nem sikerült kiderítenie a
szerkesztő kilétét, csupán az újabbkori
irodalomtörténet derített rá fényt.
Szilágyi Ferenc talált rá Emich és
Kecskeméthy Csapó Dániel szerződésére. A szerkesztő nem azonos Csapó
Dániel népdalgyűjtővel, a Dalfüzérke
szerzőjével.
30000,20., DÉNES Zsófia:
Élet helyett órák
Egy fejezet Ady életéből.
(Bp., 1940.) Pantheon.
1 t. 269 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Bálint Györgynek a humanista hagyomány finom és ritka őrzőjének, ki-

Mór, Lehr Albert, Komáromy Lajos.
Bp., 1875-80. MTA.
(1.) 1 sztl.lev. IV. 391 p. (2.) 2 sztl.lev.
471 p. (3.) 2 sztl.lev. 460 p. (4.) 2
sztl.lev. 625 p. (5.) 3 sztl.lev. 522 p.
(6.) 3 sztl.lev. 532 p.
Kiadói, gerincén aranyozott préselt
(zöld) egészvászon kötésben. (6 db.)
40000,17., CSETE László:
Garibaldi és társulata, vagy: a népboldogítók – Történeti korrajz. (I-II.)
Pest, 1865. Eggenberger F.
(1.) 324 p. (2.) 311 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Szabadkőműves és liberalizmus ellenes történeti korrajz. A szerző
egyetlen munkája. (egybekötve)
30000,18., CSIKÓS Jenő, Vitéz:
A másik front… - A szellemi harc
módszerei és fegyvere.
Bp., (1941.) Singer és Wolfner.
111 p. 8 kétoldalas t. (képek)
Harmadik kiadás.
Kiadói félvászon kötésben. „Kis ? igaz
szívvel, szeretettel – 1941. VI. 7. vitéz
Csikós Jenő” dedikált példány!
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
530./1945. M.E. rendelete által betiltott, megsemmisítésre ítélt mű.
A szerző m. kir. honvéd-őrnagy, haditudósító.
16000,19., CSOKONAI Vitéz Mihály:
- - munkái I- (II-III.)
Közli: Kelemföldy (Kecskeméthy
Csapó Dániel).
I. Tavasz, Lilla, Ódák, Anakreoni
dalok, Békaegérharcz. II. Dorottya,
Alkalmi versek, Diétai múzsa. III.
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23., Drótkefe. A magyar közélet tréfás
hetilapja. 1942. III. évf. 2., 5., 7., 18.,
24-39., 41., 43-44. szám.
Szerk. Lukách Gyula.
Bp., 1942. jan. 9. - okt. 30., (Toldi ny.)
számonként 8 p. szövegközti rajzokkal,
karikatúrákkal.
Kötés nélkül, eredeti állapotban.
Számos antifasiszta politikai karikatúrával illusztrált ritka élclap. (23 db.)
50000,24., (DSIDA Jenő, Flórián Tibor,
Jékely Zoltán… Wass Albert):
Új erdélyi antológia
Szerkesztette: Abafáy Gusztáv, Jancsó
Elemér és I. Szemlér Ferenc.
(Kolozsvár), 1937. Minerva.
177 p., 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Vásárhelyi Z. Emil munkája.
Többek között Dsida Jenő, Jékely
Zoltán, Kolozsvári Grandpierre Emil,
Szabédi László, Wass Albert első
közlésű írásaival. „Dr. Dezső Gyula
professzor úrnak hálával, szeretettel s
hűséges ragaszkodással ajánljuk munkásságunkat. Wass Albert, Bözödi
György, Kiss Jenő, Flórián Tibor,
Dénesné Boga Janka, Joós Ferenc, dr.
Szabó Ambrus, Csuka Zoltán” Wass
Albert autográf soraival saját és a
szerzők és munkatársak aláírásával
dedikált különleges példány!
60000,25., Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a
pesti Ellenzéki Kör megbízásából
szerkeszté Bajza (József).
Németországban (Pest), 1847. (1848,
Lauffer.) 2 sztl.lev. IV. 587 p.
2 kihajtható t. 1 sztl.lev. (tartalomjegyzék) Első kiadás!

nek írásait annyira szeretem – 1940
májusában Dénes Zsófia” dedikált
példány!
16000,21., DEVECSERI Gábor:
De amore
(Bp., 1943.) Rózsavölgyi. 123 p.
szövegközti rajzokkal. Első kiadás!
Kiadói kartonált kötésben, illusztrált,
javított papírborítékban.
„Schöpflin Aladárnak hálás szeretettel és mély tisztelettel – Devecseri
Gábor 1943. V. 28.” a Nyugat meghatározó irodalomkritikusának dedikált példány!
30000,22., DÓCZY Jenő:
Dédácsi idill
Kazinczy Ferenc apokrif naplója.
(Bp.), 1937. Révai.
72 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Fáy Dezső fametszet munkája.
„Iduska asszonynak régi barátsággal
– Dóczy Jenő” dedikált példány!
Kazinczy Ferenc 1816-ban nagyobb
utat tett Erdélyben, érintette Dédácsot
is és itt találkozott egyik ifjúkori Flammejával, aki maga is eladósorba nevelte leányát. A találkozásról Kazinczy
rövid említést tesz úti jegyzeteiben s ez
a néhány szó lett termékeny magja
Dóczy Jenő novellájának. Dóczy terjedelmes naplóvá költötte a „dédácsi
idill”-t, amelyet a széplaki mester
stíljében és helyesírásával dolgozott föl,
s mint „apokrif” Kazinczy-művet bocsátott közre. A kiváló író, irodalomtörténész félig tudományos, félig
szépirodalmi munkája.
16000,7

27., ENYEDI Ó János, Benedeki:
Falusi emberek patikája a’ falun lakó
minden keresztyény valláson lévő
tisztelendő papokhoz. Mf(!)lyben a’
falusi embereknek leg-nevezetesebb
nyavalyáinak orvoslások irattak meg.
A’ parajdi tsászári és királyi tekintetes
nemes só-tisztség mellett lévő királyi
eb-orvos Benedeki Enyedi ó János
altal.
(Kolozsvár), 1801. Ny.: a” KönyvSzerzőnek tulajdon maga Költségével
Hochmeister Mártont betűivel.
XX. 1 sztl.lev. 270 p. az első oldalon a
szöveg felett fametszett képpel
(könyvdísszel). Első és egyetlen kiadás!
Későbbi korhű keménytáblás festett
papírkötésben, mind két kötéstábla
verzójába a korabeli kötés szennylapjára írt korabeli (1803. 24 Ápr.)
orvosi feljegyzések beragasztva. A
mutató tábla XV-XX. lapjainak széle
gondosan restaurált, 4-5 címszöveg elején 1-2 betű hiány, ettől eltekintve
hiánytalan komplett példány.
Rendkívül ritka könyv!
A könyvet a parajdi császári és királyi
tekintetes só-tisztség mellett levő királyi
seb-orvos adta ki, amely a mai ember
számára meglepőnek tűnhet, de ebben
az időben nem választják külön az
emberi és állati orvoslás praktikáit,
ugyanis az embert jobban érdekelte
barmának egészsége, mint a sajátja. A
„Falun lakó sok el-nyomorodott
Betegeknek” kívánt „segittségekre
lenni”. Enyedi János a falun eltöltött
húszéves orvosi praxisában tapasztalt
betegségek tüneteit, válfajait, változatait írta le könyvében közérthető
magyar nyelven, majd gyógyító eljárá-

Későbbi igényes félbőr kötésben,
körülvágatlan jó példány. Az utolsó lapon, a tartalomjegyzék alján kis hiány
japánpapírral gondosan javítva. A
híres ellenzéki zsebkönyv szerzői
között találjuk Kossuthot, Petőfit,
Szemere Bertalant, Irinyit és Vörösmartyt is, a 386. és 446. oldalakon
(„Palota és kunyhó, A m……i síkon”)
Petőfi verseinek első közlései. Az 577.
oldaltól „Ellenzéki nyilatkozat”.
30000,26. (Kézirat) ENDRE László (18951946) fajvédő politikus, belügy
államtitkár géppel írt, autográf
aláírásával ellátott levele Szörtsey
József (1888-1941) politikus, lapszerkesztőnek, a Társadalmi Egyesületek
Szövetsége alelnökének, amelyben
kéri, hogy a Tesz. Orsz. Központjának
álláspontjában illetékes helyen intézkedni szíveskedjen.
Gödöllőn, 1930. november 10.
1 lev. 1 beírt oldal.
Endre László a legális és illegális
munkásmozgalom ellen hozott hírhedt
intézkedései, antiszemita jellegű jogfosztó rendeletei gyorsították a fasiszta
terror kibontakozását az egész országban. Jelentős szerepet játszott a magyarországi zsidóság deportálásában.
Horthy Miklós kormányzó eredménytelenül próbálta a belügyi tárca politikai államtitkárával, együtt leváltatni.
1945 márciusában Németországba
menekült, ám amerikai csapatok fogságába esett, és a magyar állam kérésére kiadták. A Népbíróság mint
háborús főbűnöst kötél általi halálra
ítélte.
14000,8

sokat, gyógyszereket ajánl, illetve
recepteket közöl latin és magyar nyelven a különböző kóresetekre. Könyvét
a falun lakó minden vallásfelekezetű
papoknak ajánlotta abból a meggondolásból, hogy ha az orvosi segítséget teljességgel nélkülöző falusi emberek
betegségükben tanácsért, segítségért
papjukhoz fordulnak, az a tünetek
ismeretében választhassa ki a megfelelő receptet, amit, ha kimásol a könyvből, a betegnek meghozhatják a legközelebbi patikából. A könyv nem népi
gyógymódokat tartalmaz, Enyedi János
receptjei csak helyenként apellálnak a
népi gyógynövényismeretre; a receptjeiben szereplő növényi készítményeket (mályvalevél, zsálya, bodza,
ruta, kakukkfű stb.) patikai gyógyszerként írja elő, feltüntetve nemcsak a
kívánt mennyiséget, de az akkori
áraikat is.
120.000,28., ERDÉLYI Gizella: A pannoniai
síremlékek ornamentikája
(Stílustörténeti tanulmány).
Doktori értekezés.
Eger, 1929. Érseki liceumi kny. 48 p.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos dr. Gerevich Tibor egyetemi ny. r. tanár úrnak mély tisztelettel – Bpest, 1929. XII. 24. Erdélyi
Gizella” dedikált példány!
16000,29., FALLER Jenő:
Csetény község monográfiája
Különlenyomat.
Veszprém, 1929.
Egyházmegyei kny. 19 p.
Kiadói papírborítóban.
„Lukcsics Pál professzor úrnak a

Veszprém vármegyei Történeti, Régészeti és Néprajzi Társulat megalapítójának őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel. – Várpalota, 1929. IX. 17.
Faller” dedikált példány!
12000,30., FARKAS Zoltán:
Medgyessy Ferenc
/Ars Hungarica 5./
Bp., 1934. Bisztrai Farkas F.
1 t. 30 p. 1 sztl.lev. 32 t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben.
„Jancsinak és Sárinak sok szeretettel
– Medgyessy Feri Bp., 934. jun. 14.”
dedikált példány!
14000,31., FENYŐ Miksa:
Hitler – Tanulmány.
Bp., 1934. Nyugat.
61 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Megkímélt
állapotú, tiszta példány.
Mint a magyar Parlament független
képviselője, egy tanulmányt fogalmaz
meg és ír Hitler veszélyes európai terveiről. Az Országgyűlésben csaknem
egyedül ő meri kritizálni a náci birodalmat. A Hitler tanulmányt minden
képviselőhöz eljuttatják. Ezért Fenyő
Raoul Wallenberg után másodikként
szerepelt Hitler feketelistáján az élve
vagy halva, de elsőként kézre kerítendők között.
24000,32., FIÓK Károly: Géza fejedelem
neve és az Árpád-család névlajstroma
Konstantinos Porphyrogenetosnál
Különlenyomat a Századok 1907. évi
évf.-ból.
Bp., 1907. Athenaeum. 35 p.
Kiadói papírborítóban.
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157 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„Fenyő Miksának, szeretettel: Füst
Milán. Bpest, 1934. november 24.” a
Nyugat alapító szerkesztőjének dedikált példány!
45000,36., GARZÓ Miklós, Dr.:
Alfred de Musset az ember és a lírikus
Bp., 1909. Pallas. 152 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. Garzó Miklós
által 1923 karácsonyán, francia nyelven dedikált példány!
14000,37., GÁSPÁR Ármin:
Teleki Blanka grófnő golgothája
Történelmi képek a szabadságharcból.
Bp., 1934. Szerző.
79 p. 2 t. (rajzos képek) Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Ignácz Olga Őnagyságának mélységes tisztelettel: 937 XI. 23. Gáspár
Ármin” dedikált példány!
30000,38., GELLÉRI Andor Endre:
Kikötő (Novellák.)
(Bp., 1936.) Athenaum.
152 p. Első kiadás!
Kiadói, az író portréjával illusztrált
papírborítóban, amely Laub Juci felvétele. „Illés Endrének szívből – Gelléri
Andor Endre” az író barátnak dedikált példány! „Hadd adjam tovább
ezt a dedikált Gelléri-kötetet Szalai
Sándoréknak igaz szeretettel – Illés
Endre 1979 április” ajándékozó
sorokkal Z. Szalai Sándor irodalomtörténésznek és feleségének Lódi
Gabri ellának, a Gelléri művek gondozójának. A zsidó származású író a
holokauszt áldozata. A koncentrációs

„Ballagi Aladár egyet. tanár úrnak
tisztelete jeléül – F. K.” a neves
történésznek dedikált példány!
16000,33., FÖLDVÁRI Erzsébet Klára:
A magyar Béranger-kultusz
/Specimina 102./
A Pécsi Erzsébet Tud.egyetem Francia
Intézetében készült dolgozat.
Pécs, 1936. Kultúra kny. – Szerző.
82 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Dr. Fábri
Géza Igazgató Úrnak mész tisztelettel: Dr. Földvári Klára, Pápa, 1938.
márc. 12.” dedikált példány!
12000,34., FRITZ János, Dr.: Az ember
keletkezése – Három interpelláció a
világhoz. A borítón a fő cím:
Ádám-ból lesz Éva is.
Bp., 1931. Szerző. - Ny.: Kir. M.
Egyetemi. 196 p. 5 kétoldalas t. a táb.lákon és a szövegközt számos képpel.
Kiadói a szerző portréjával illusztrált
papírborítóban. Számozott (205./500),
aláírt példány! A könyvtestbe helyezve
a kötet bemutatását szolgáló sokszorosított 1 lev. gépirat a szerző autográf soraival és aláírásával: „Az ember
a levegőben van és nem a földön, mert
a talpa és a föld között levegőréteg van
mindig. Dr. Fritz János főorvos, IV.
Kossuth Lajos u. 8.”.
A főorvos sajátos nézeteit előadásokon
osztotta meg, a nemi betegségekről
alkotott véleményét és módszereit saját
magáról „Fritzizmus”-nak nevezte el.
16000,35.
FÜST Milán:
- - válogatott versei
(Bp., 1934.) Nyugat.
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tábort túlélve a hörschingi amerikai
kórházban vesztette életét 1945-ben.
14000,39., GELLÉRT Oszkár:
Velem vagytok – Új versek.
Bp., 1926. Genius. 67 p. 1 sztl.lev.
fametszetes könyvdíszekkel, amelyek
Kozma Lajos munkái. Első kiadás!
Kiadói, Kozma metszettel illusztrált
papírborítóban.
„Osvát Ernőnek baráti öleléssel és
arra gondolva, hogy ő van a leginkább
velem…” dedikált példány!
20 éves volt, amikor Osvát Ernővel
megismerkedett, az Új Időkben és a
Budapesti Naplóban közölte műveit,
majd különösen szoros barátja és
munkatársa lett a Nyugatnál.
60000,40., GOMBOSI Ottó:
Bakfark Bálint élete és művei (15071576) Der lautenist Valentin Bakfark
leben und werke (1507-1576)
/Musicologia Hungarica II. A M.
Nemzeti Múzeum zenetörténeti kiadványai./ Magyar és német nyelven.
Bp., 1935. Orsz. Széchenyi Könyvtár.
4 sztl.lev. 166 p. 1 sztl.lev. 32 p. (kotta)
Kiadói papírborítóban.
„Tóth Aladárnak őszinte barátsággal
– Bp. 1936. I. 7. Gombosi Ottó” a
zenetörténész, kritikusnak, Fischer
Annie férjének dedikált példány!
20000,41., GOUTH Kálmán:
Az okleveles bizonyítás kifejlődése
Magyarországon
/A Pázmány P.-Tud.egyetem történelmi szemináriumának kiadványai 9./
Bp., 1936. Kir. M. Egyetemi Ny.
75 p. 1 sztl.lev.

Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva. „Dr. Gyóni Ferenc
gimnáziumi tanár úrnak örök hálája
parányi jeleként – Gouth Kálmán”
dedikált példány!
14000,42., GÖBL László: A magyar
szótárirodalom hatása az oláhra
Különlenyomat.
Bp., 1932. Hornyánszky V. 47 p.
Kiadói papírborítóban.
„Jancsó Elemérnek őszinte barátsággal – Gáldi László, Bp. 1940. IX. 10.”
dedikált példány!
12000,43., GÖRÖG Ferencz, Dr.:
Báthory Gábor és Bethlen viszonya a
két oláh vajdasághoz
Kolozsvár, 1905. Ny.: Ajtai K. A. 32 p.
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos Dr. Ferenczi Zoltán egyetemi könyvtárigazgató úrnak kiváló
tisztelettel – Dr. Görög Ferencz
főgimn. tanár. Szászváros, 905. I/6.”
dedikált példány!
16000,44., (GRILL Júlia, Manninger
Vilmosné), Julia néni:
A halhatatlanságot kereső királyfi –
Tündérmese egy felvonásban öt képben. /Kis magyarok színháza I./
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: M. Tudományos Társulatok
Sajtóváll.) 25 sztl.lev. Dobozyné Serédy Kató rajzos keretdíszes és egészoldalas szecessziós, bűbájos rajzaival.
Kiadói zsinórral fűzött különleges
papírborítóban, a borítófedélen színes
linometszet. (A klisék Wesely Lipót
munkái). A kiadvány dupla pausz11

47., HEGEDÜS István:
Őrségváltás
Bp., (1942.) Szerző. – Stádium.
508 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.
„Földes Albertnek tisztelete jeléül –
Hegedüs István 942. V. 27.” dedikált
példány! Rendkívül ritka, hézagpótló
munka. Különösen gazdag adattár.
Áttekintést ad a zsidótörvény végrehajtásának eddigi eredményeiről, célja
„az, hogy a magyar közvéleményt a
rendelkezésre álló adatok felsorakoztatásával tájékoztassa: hol, milyen mértékben és milyen keretek között történt
meg az őrségváltás”. Számba vesz minden bankot, biztosítót, a Budapesti
Áru és Értéktőzsdét az összes nagy
iparvállalatot, budapesti kávéházat stb.
Az őrségváltás abban az időben a
zsidók kiszorítását, kiüldözését jelentette a közéletből, a kulturális és gazdasági életből. Mint Ungváry Krisztián
írja egy tanulmányának az egyik
jegyzetében: Az őrségváltás szó meghatározó fogalommá vált a kor sajtójában: jellemző, hogy még a könyv
címét is ez adta.
160.000,48., HELTAI Jenő:
A néma levente
Vígjáték három felvonásban.
(Bp., 1936.) Athenaeum.
166 p. 1 sztl.lev. Fáy Dezső fametszeteivel illusztrálva. Harmadik kiadás
(az első kiadás évében).
Kiadói
illusztrált
keménytáblás
papírkötésben, amely Fáy D. munkája.
Heltai Jenő és a darabban szereplő
(Szakáts Zoltán, Bajor Gizi, Törzs
Jenő, Péchy Blanka, Földényi László,

papírszerű lapokra nyomtatott, amelyek közzé üres lapot fűztek.
„Gábornak, Babának, Gizunak szeretettel – Manninger Vilmosné Julis
néni 1941. X. 5 én. – Színrekerült
1917-ben.” dedikált példány!
Különleges szecessziós bibliofil kötet.
A szerző kilétét bibliográfiai nem
jegyzi, feloldását a kötet dedikációja
adja. A szerző férje Dr. Manninger
Vilmos, kiváló soproni sebész, a M.
Sebész Társaság megalapítója, örökölt
gyönyörű nyaralóját a városra hagyta,
ahol erdei iskolát alapított. Az illusztrátor hazánkban szinte ismeretlen, mert
még ebben az évben 1922-ben Amerikába emigrált. Ott számos gyermekkönyvet írt és illusztrált, 1938-ban
elnyerte a legrangosabb elismerést a
Newbery Medalt A fehér szarvas című
kötetéért.
45000,45., GYETVAI Péter:
A vallás körüli felségjogok
(Jura circa sacra) A magyar közjogászoknál és kánonistáknál.
Bp., 1938. „Élet”. – (Szerző.) 139 p.
Későbbi papírborítóban.
„Ferencnek szeretettel – Bp. 1938.
jún. 10. – Péter” dedikált példány!
12000,46., HAMMER Gyula:
Győr – Városföldrajzi tanulmány.
Győr, 1936. A város. – Széchenyi kny.
106 p. 4 térk.vázlat 1 errata 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos Dr. Fógel József professzor úrnak mély tisztelettel: Hammer
Gyula” dedikált példány!
20000,-
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Sennyei Vera, Pillér Vera, Pataki
Miklós, Bilicsi Tivadar) 9 színész által
aláírt példány!
24000,49., HELTAI Jenő:
Elfelejtett versek
Bp., (1947.) Új Idők. (Singer és
Wolfner). 127 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. „Fenyő
Miksának igaz jóbarátsággal – Heltai
Jenő 1946. nov.” a Nyugat alapító
szerkesztőjének dedikált példány!
45000,50., HERCZEG Ferenc:
Ellesett párbeszédek
Bp., (1941.) Singer és Wolfner.
247 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
rajzzal, amelyek Hincz Gyula munkái.
Első kiadás!
Kiadói rajzos egészvászon kötésben,
amely Hincz munkája.
Amiről Budapest beszél: Haynauról,
Bachról, – Panamákról, Hitlerről…
„Fodor Gyulának, a hű és kedves
munkatársnak hálás híve – Herczeg
Ferenc” dedikált példány!
14000,51., HEVESY Iván:
A futurizmus, expresszionizmus és
kubizmus művészete
Gyoma, 1922. Kner Izidor.
115 p. (85-104 p. képmellékletek)
számos szövegközti rajzos képpel.
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
rajzos (avantgárd) keménytáblás papírkötésben.
„Szakasits Antal elvtársnak – Bpest
922 dec. 2. Hevesy Iván” a szociáldemokrata politikusnak, Szakasits
Árpád öccsének dedikált példány!
30000,-

52., HINTS Elek dr., farkaslaki:
Az őskori és ókori orvostudomány
/At orvostudomány fejlődése az
emberiség művelődésében I./
Bp., 1939. Eggenberger-féle.
336 p. számos szövegközti képpel.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. „Blaha Sándor őexcellentiájának nagyrabecsülése és tisztelete jeléül
– a szerző” dedikált példány!
30000,53., HUSZTI József:
Gróf Klebelsberg Kunó életműve
Bp., 1942. MTA. 1 t. 379 p.
Kiadói papírborítóban, körül- és
részben felvágatlan példány.
20000,54., IGMÁNDI Mihály:
Magyar szellemi élet
Elbeszélések és rajzok a magyar írók és
művészek életéből. Dr. Váradi Antal
előszavával. Szerkesztette: - -.
Bp., 1896. Hornyánszky V. kny.
VII. 212 p. 3 kőnyomatos t. (hártyalappal) az írók és művészek portréjával,
az egyes írásokat követően és két külön
oldalon autográf aláírásaik hasonmásával. Harmadik kiadás.
Kiadói festett, díszesen aranyozott
(Gottermayer) egészvászon díszkötésben, körben festett lapszélekkel.
„Dr. Weinberger Lipót úrnak kiváló
tisztelettel – Budapest, 1922 január
14-én Igmándi Mihály” dedikált
példány!
Igmándi Mihály, Fischer (1863-1937.)
biztosítási főhivatalnok, költő, újságíró. Humorisztikus verseket és epigrammákat írt a Jókai Mór által szerkesztett Az Üstökösbe később pedig a
Bolond Istókba (Bagnét, Igaz Mihály,
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sat. álnevek alatt), a Borsszem Jankóba
aktuális verseket és élceket, tárcákat és
költeményeket.
30000,55., IGNÁCZ Rózsa:
Anyanyelve magyar… - Regény.
Bp., 1937. Dante.
323 p. Negyedik kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, javított
papír védőborítóban. „Kodolányi
Jánosnak elnéző jóindulatába ajánlja
szeretettel és barátsággal – 937. dec.
Ignácz Rózsa” dedikált példány!
20000,56., (Kézirat) IGNOTUS Hugó
(Veigelsberg Hugó) (1869-1949.)
magyar költő, író és újságíró a VolksZeitung folyóirat fejléces levélpapírján
tintával írt, aláírt autográf levele
„Kedves Jenőm” megszólítással.
(Sajnos a címzett nevére nem sikerült
fényt derítenem, de talán nem
lehetetlen küldetés.) Levelében részvétét fejezi ki Jenő gyermekének halála
miatt és osztozik fájdalmában.
Kelt.: Wien, 1933. X. 24.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
Ignotus a modern magyar irodalom
szervezője: hatalmas szerepe van
abban, hogy a Nyugat aranynemzedéke világszínvonalra emeli a magyar
irodalmat. Az „Ignotus” kezdetben
írói álneve volt, de 1907-ben törvényesen is fölvette ezt a nevet: Ignotus
Hugó alakban. Ignotus 1918 utáni
élettörténete ma még csak foltokban,
alig-alig ismert. 1924-ben a bécsi
Volks-Zeitung vezércikkírója lett (s
maradt Ausztria náci bekebelezéséig,
1938-ig).
60000,-

57., ILLÉS Endre:
Tüdőgyulladásom első éjszakája
Bp., 1982. Zrínyi Nyomda.
21 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban. Számozott
(169/200.), a címlapon „Nemes Nagy
Ágnesnek szeretettel régi híve, barátja
– Illés Endre 1982 június 10”, a címlap előtti oldalon „Kedves Ágnes,
köszönöm szép levelét, baráti kézszorítását. – Endre” duplán dedikált
példány! A bibliofil kiadvány Szántó
Tibor tervei szerint készült Illés
Endre 80. születésnapjára.
Könyvárusi forgalomba nem került.
14000,58., ILLYÉS Gyula:
A tű foka (Dráma.)
(Bp., 1944.) Nyugat.
100 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Első drámája.
„Mariskának szeretettel, köszönettel,
- Illyés Gyula 1944. szept.” dedikált
példány!
16000,59., Ítélet – Bűnügyi hetilap.
(Népbírósági közlöny.) 1947-48. I.
kötetben: III. évf. 24, 26-34., 37-44.
II. kötet: III. évf. 45-51., IV. évf. 112. szám.
Bp., 1947-48. Kiadóhivatal. –
Ny.: Szikra. számonként 16 p.
Későbbi modern félbőr kötésben.
A III. évf. 2. félévéből hiány a 25. és a
35. szám, a IV. évf-ból az első negyedévet tartalmazza a második kötet. (2 db.)
Az aktuális bűnesetek mellett a lap
politikai bűntettekről is hírt adott.
„Megöltem Mussolinit! Valero
főhadnagy elmondja, hogyan végezte
ki a Ducet…”
70000,14

elbeszélést a „Regényvilágban” való
közlésre ajánl.
Kelt.: Szatmárt, 1885. Ápr. 2.
2 lev. 2 beírt oldal. (A/4)
Szerkesztői tevékenységének legfőbb
alkotása Az Érdekes Újság Dekameronja.
20000,64., KAPOSI József:
Dante Magyarországon
Bp., 1911. (Révai és Salamon kny.)
2 sztl.lev. 373 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben, a kiadói papírborító gondosan a könyvtestbe kötve.
„Révai Mór kedves barátomnak
szeretettel – Kaposi József, Budapest,
1911. márcz. 10.” a jeles könyvkiadónak dedikált példány!
20000,65., KÁROLY József:
A nagy fordulat
Arad, 1927. (Szerző.) – Ny.: Corvin, I.
Lányi Kny. 256 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Bruckner Lajosnak régi és meg nem
szünő barátsággal. – Arad 1927. dec.
15. Károly József” dedikált példány!
12000,66., KATONA Mihály:
Szabad magyar orvosi alkotmány’ tervezete, és felelet a’ pesti orvosi kar’
javaslatára - - Tettes Borsod Megye
egyik főorvosa.
Miskolczon, 1848. Ny.: Tóth L. 7 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben.
Katona Mihály (1800-1861.), akit
Borsod vármegye választott meg első
főorvosának.
16000,-

60., JÁKI Gyula dr.:
Billroth Tivadar
Debrecen, 1944. Méliusz.
61 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Király Jóskának szíves köszöntéssel –
Dr. Jáki” dedikált példány!
Billroth Tivadar orvosprofesszor a
bécsi egyetem büszkesége, a sebészek
királya.
12000,61., JANKOVICH Ferenc:
Barangoló – Versek.
(Bp., 1937.) Nyugat.
95 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvágatlan. „Kodolányi Jánosnak szeretettel – Bp., 1932. V. 20. Jankovich
Ferenc” dedikált példány!
20000,62., JUHÁSZ Gyula:
- - válogatott versei.
A válogatás Ertsey Péter munkája.
(Szeged, 1947.) Szukits.
192 p. Első kiadás!
Kiadói javított, pótolt, illusztrált papírborítékban. A kötet a költő több addig
kiadatlan versét is tartalmazza.
„Schwab Veronkának meleg szeretettel a költő édesanyja – Szeged, 1947.
junius hó 2-án Juhász néni” Kálló
Matild (1862-1953.) Juhász Gyula
édesanyja által dedikált példány!
16000,63., (Kézirat) KABOS Ede (18641923.) író, újságíró barna tintával írt
autográf, aláírt levele „Tekintetes
Révai Testvérek Uraknak” megszólítással. Levelében Szatmáron megjelenő
elbeszélés kötetéről számol be, és
annak terjesztésére kéri a kiadót. Két
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67., KENEDY Géza:
Magyar vér Boszniában
Az 1878. évi Bosznia-Hercegovinai
hadjárat félszázados évfordulójára.
Bp., 1928. Stádium. 246 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Nagyméltóságú Álgya Sándor altábornagy m. kir. honvédelmi államtitkár úrnak hálás tisztelete jeléül – A
szerző” dedikált példány!
30000,68., KÉSMÁRKI Róza, B.:
Szent rögeszme – Regény.
Bp., 1932. Budapesti Hírlap. 1 sztl.lev.
221 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben,
gerincén kisebb sérülés javítva.
Számozott (6./25), bibliofil „Dellának – mind a kettőnek legszomorubb
napjainak emlékéül – szeretettel a
szerző” dedikált példány!
24000,69., KISDI Benedek:
Cantus catholici 1651. I.
/Magyar irodalmi ritkaságok XXXV./
Szerkeszti: Vajthó László.
Előszó: Sík Sándor.
(Bp., 1935.) Kir. M. Egyetemi Ny. 167 p.
Kiadói papírborítóban. A második
kötet a Magyar irodalmi ritkaságok
XXXVIII. köteteként jelent meg.
„Dohnányi Ernő Őméltóságának e
könyv kiadóival együtt b.u.é.k.
tisztelettel – Budapest, 1935. XII. 31.
Vajthó László” a világhírű magyar
zeneszerzőnek dedikált példány!
24000,70., (Oklevél) Kolosvár szabad Királlyi
Várossának Magistratussa által kiadott
magyar nyelvű nyomtatott oklevél, vonatkozó részei magyar nyelvű kézírás-

sal. Az oklevél tárgya „a nagy temető
allyában a Torda kapu előtt..”, „Ngos
Báromissa Bánffy Theresia” és „Őri
Filep István ő Kelme által” Kótyavetye, árverés útján 1797-dik Esztendőben Septembernek 29-dik Napján
vett telkeik jövendőbéli nagyobb
bizonysága. Szathmáry Pap Sigmond
Fő Bíró, Gyergyai László Fő Notarius,
Kolosváry Kis Sámuel Kolosvár
Városa Fő Orátora által aláírásukkal,
és a város viaszpecsétjével hitelesítve.
Költ.: Kolosváratt, Mártius Hónapnak
27-dik Napján 1798. Esztendőben.
2 lev. 1 nyomtatott, beírt oldal.
Az oklevélben említett Bánffy Terézia
bárónő (1756-1807), Rhédey Mihály
felesége Kolozsvár legtehetősebb
családjának tagja. A Rhédey-palota
Kolozsvár Főterén a Jókai utca sarkán
áll a Bánffy-palota szomszédságában.
A másik birtokos Őri Filep István (?)
színész Kolozsvárott először 1793. jan.
30-án lépett színpadra. A pest-budai
együttest magánvagyonából támogatta,
Kolozsvárott pedig látványos előadásokat finanszírozott.
45000,71., KOLOSVÁRI Sándor, Dr. és Dr.
Óvári Kelemen: A Dunáninneni
törvényhatóságok jogszabályai
Magyar jogtörténeti emlékek.
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye IV. kötet első
fele. /Corpus Statutorum IV./I./
Összegyűjtötték, felvilágosító, összehasonlító és utaló jegyzetekkel ellátták: - Bp., 1896. MTA. Történelmi Biz.
LXXXIII. (mutató) 916 p.
Kiadói vaknyomással díszített egészvászon kötésben, a kötéstábla verzójában
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Kornis” dedikált példány! A filozófus,
jeles kultúrpolitikus által a jeles ügyvéd, vármegyei főispánnak dedikált
kötete a könyv szeretetéről, szerepéről.
16000,74., KOSZTOLÁNYI Dezső:
A szegény kisgyermek panaszai
/A Tevan kiadó amatőr sorozat I./
(Békéscsaba, 1913.) Tevan.
73 p. 1 sztl.lev.
Későbbi művészi igényű, gerincén bordázott, aranyozott félbőr kötésben,
épített karton védődobozban. Poss.:
Dr. Karácsony Zoltán. Számozott
(243./500), bibliofil példány!
20000,75., KOSZTOLÁNYI Dezső:
A véres költő
/A regényírás művészei VII./
(Bp., 1921.) Genius.
5 sztl.lev. 257 p. 4 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Végh Gusztáv munkája.
„Bónyi Adorjánnak szeretettel –
Kosztolányi Dezső. Budapest, 1921.”
írónak, a Kis Újság szerkesztőjének
zöld tintával dedikált példány!
A mű népszerűségére jellemző, hogy a
közvetlen kiadását követően tíz nyelvre
fordították le.
80000,76., KÖLCSEY Dezső:
A Kölcsey, máskép Szente-Mágócs
nemzetség. - Kölcsey Ferencz.
Családtörténeti tanulmány.
Bp., 1930. Szerző. – Ny.: Révai. 77 p.
1 sztl.lev. 5 kihajtható genealógiai t.
(10 ív) + 4 p. (függelék a könyvtestbe
helyezve)
Kiadói papírborítóban.
10000,-

„ex-libris Mattyasovszky Kálmán de
Alsómattyasócz” (Lednicze vára).
„Ónody Gézának Kolosvári Sándor”
dedikált példány!
A dedikáció címzettje, Ónody Géza
(Tiszaeszlár, 1848. február 26. – ?)
országgyűlési képviselő, a magyarországi antiszemita mozgalom egyik korai
vezéralakja Istóczy Győző mellett. Az
Országgyűlésben 1882. május 23-án ő
hozta először szóba a tiszaeszlári pert,
melynek kapcsán antiszemita nézeteket
fejtett ki. Ebben Istóczy Győző személyében hamar társra lelt. Fanatizmusa
fokozatosan elkopott, s az 1896-os
választásokon már nem is indult, az
aktív politizálástól visszavonult. Halálának pontos helyéről és idejéről nincs
adat. A Corpus Statutorum I-VIII. a
szerzőpáros legjelentősebb munkája,
hatalmas forrásgyűjtemény.
36000,72., KOÓS Ferencz: Czigány népdalok és mesék gyűjteménye
Magyar és czigány nyelven.
Összegyűjtötte és fordította: - -.
Brassó, (1903.) Brassói Lapok. 147 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe kötve. „Tks. Dózsa János áll. közép ipar
isk. igazgató úrnak tisztelete jeléül –
Brassó, 1903. aug. 31. A szerző”
dedikált példány!
14000,73., KORNIS Gyula:
A könyv dicséreti
(Bp., 1944.) Franklin-T.
52 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben, a táblán
aranyozott címkével.
„Preszly Elemérnek szeretettel –
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77., (KŐRÖSI Albin ford.) Pereda,
D. José M. de: Az apja fia – Regény.
A szerző engedélyével spanyol
eredetiből fordította: - -.
Bp., 1897. Ny.: „Alkotmány” kny.
331 p. 2 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. „Kogutowicz Károly k.
tanítványomnak szíves emlékül –
Kőrösi Albin G. r. tanár” a későbbi
kiváló geográfusnak a M. Földrajzi
Társaság első igazgatójának gimnáziumi éveiben dedikált példány!
A műfordító Kőrösi Albint (18601936.) hiszpanológiai munkásságáért
spanyol irodalmi és tudományos társaságok több kitüntetésben részesítették.
20000,78., KUN Zsigmond:
Világgazdasági válság
Bp., 1935. (Szerző.) 48 p.
Kiadói gerincén javított papírborítóban. „Nyulászy Sándornak őszinte
tisztelettel – Kun Zsigmond”
dedikált példány!
20000,79., LÁZÁR Miklós: Árpádházi királyfeleségek (Kézirat)
Történelmi háttérrel.
Kelt.: Bp., 1983. 224 lev. a levelek rektóján gépelt kézirat. 224 számozott
oldal, az utolsó levél a verzón is gépelt,
225 beírt oldal 3 beragasztott képpel.
Modern aranyozott műbőr kötésben.
Regény formájában megírt ismeretterjesztő olvasmány, történelmi tanulmány. A szerző és a mű számunkra
ismeretlen, kiadásának ezen a címen
nem találtuk nyomát. A bevezetés
oldalán a szerző autográf aláírásával.
50000,-

80., LELKES Nándor József:
Nagy idők nyomában
(Bp., 1935.) Orsz. Rákóczi Szöv.
135 p. 2 t. (Nyitra, Rodostó)
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Hajnal László Úrnak barátsággal – a
szerző Lelkes N. Bp. 935. IV. 4.”
dedikált példány!
14000,81., (Kézirat) LIPPICH Elek,
Koronghi (Kunszentmárton, 1862. –
Merano, 1924.) költő, művészeti író
barna tintával írt autográf, aláírt levele Edvi-Illés Aladár (1870-1958)
festőművész, tanár részére „Kedves
Aladár” megszólítással. Levelében
közös Gyurka nevű ismerősükről számol be, aki beteg és a „legóriásibb
tapasztalatú orvos” Dr. Gara Géza
magyar származású orvost ajánlja
figyelmükbe náluk Meranoban. Beszámol arról, hogy szinte lehetetlen szállást foglalniuk bármelyik hotelben,
mert minden szoba foglalt. Arra kéri
barátját, hogy húsvét után próbáljon
szállást foglalni. Beszámol arról is,
hogy (Glatz) Oszkártól az előző nap
kapott levelet. A levélen Edvi Illés
Aladár ceruzával írt megjegyzése: „Szó
volt róla, hogy Meránba megyünk, de
az utazás elmaradt”.
Kelt.: Merano, 1924. III. 19.
2 lev. 3 beírt oldal a művész fejléces
levélpapírján.
A kézirat érdekessége, hogy a levél keltezését követően 3 hét múlva életét
vesztette, valószínűleg épp ez volt az
oka, hogy Edvi Illés Aladár már nem
látogatta meg művész barátját.
Lippich különösen sokat tett a
Gödöllői Művésztelep támogatása
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érdekében. 1903-tól Művészeti Könyvtár címmel sorozatot szerkesztett,
amelyben főleg hazai és külföldi
művészekről szóló monográfiák jelentek meg 1911-ig. Lippich, Fülep Lajos
legfőbb támogatója volt itáliai utazása
idején.
80000,82., LÓRÁND Lajos:
A székely jobbágyság kialakulása
1540-1571. Bölcsészdoctori értekezés.
Bp., 1906. Barcza J. kny.
4 sztl.lev. 56 p.
Kiadói papírborítóban.
„Koch István Úrnak coll. tisztelettel
– Lóránd Lajos” dedikált példány!
20000,83., LÜKŐ Gábor, Dr.:
A magyar parasztzene történetéhez
/A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának ismeretterjesztő közleményei 9./
Debrecen, 1937. Városi Ny. 15 p.
Kiadói papírborítóban.
„Jancsó Elemérnek szeretettel – Lükő
G.” dedikált példány!
12000,84., MAGYAR Miklós:
Új világ nyomor nélkül
Bp., (1946.) Egyetemi Ny.
332 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Gazdasági, közgazdasági tanulmány,
többek között a fasiszta gazdasági rendszer. „Lestyán Sándornak régi barátsággal, szeretettel – Magyar Miklós
1946 Bpest, október” a kiváló író,
újságírónak dedikált példány!
12000,85., (Kézirat) MÁRAI Sándor (19001989) író tintával írt, autográf képes
levelezőlapja Miklós Pálhoz, az Esti

Kurir szerkesztőjének 1933-ból, Párizsból. Párizs, 9. 10. 33. London hazafelé, Párizsban megállva üdvözli a szerkesztőt. Írja, hogy Londonban a
„Kurir”-ra gondolt, mert sok érdekes
dolgot látott, amelyek a lap közönségét
érdekelhetik.
Kelt.: Párizs, 1933. 10. 9. képes
levelezőlapon 8 beírt sor sk. címezve.
Márai Sándor 1923-tól 6 évet élt
feleségével Párizsban. Kora egyik legismertebb írója, a közéletnek is tevékeny
részese, sokat utazott. Többedmagával
ő is aláírta a genfi Világbéke Kongreszszusra szánt levelet, tagja volt a Magyar
PEN Clubnak, felolvasásokat tartott a
rádióban, és rendszeresen írt a Nyugat
című folyóiratba.
45000,86., MÁRAI Sándor:
Kaland – Színmű három felvonásban.
Bp., (1940.) Singer és Wolfner.
122 p. 1 sztl.lev. Hincz Gyula szövegközti rajzaival. Első kiadás!
Későbbi ízléses félbőr kötésben.
Készült 1000 számozott példányban,
ebben a kötetben a számozás helye
üres. Aláírt példány!
30000,87., MARKOVITS Rodion:
Szibériai Garnizon I-II.
Kollektiv riport regény.
Cluj-Kolozsvár, 1927. Lapkiadó Ny.
Műintézet. (1.) 288 p. 2 sztl.lev. (2.) 2
sztl.lev. 289-616 p. 1 sztl.lev.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Papp Aurél szatmári festőművész
munkája. (2 db.)
Az első kötetben „Szeretettel –
Markovits Rodion” dedikált példány!
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mal kapcsolatos irodalomnak alapja a
francia történész műve. (12 db.)
60000,89., MIETH István, Dr.:
Az eszme és lelkiség szerepe a keresztény társadalomtudományban
Bp., 1941. Korda Rt. 197 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Nagyságos és
főtisztelendő P. Dr. Röss Bertalan
theológiai professzor úrnak a kapucinusrend nagy tiszteletben és szeretetben álló grandiánjának, gyóntatójának s nemeslelkű pártfogójának,
őszinte nagyrabecsülése mély tisztelete
s ki nem fejezhető hálája csekély jeléül
s szerény viszonzásul: Mieth István,
Bp. 941. V. 20.” dedikált példány!
A kötet a foglalkozik a fajelmélettel és
a zsidókérdéssel is.
20000,90., MILOTAY István:
Az ismeretlen Magyarország
(Bp., 1930.) Genius.
222 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Lendvai
Istvánnak régi barátsággal Milotay
István 931. I. 16.” dedikált példány!
Milotay István (1883-1963.), szélsőjobboldali újságíró, politikus, író.
Ebben a műben kendőzetlenül ír a
vidéki Magyarország nyomorúságos
állapotáról, a szegény emberek kilátástalan helyzetéről, a kivándorlásról.
1944 végén Németországba, majd
onnan 1947-ben Brazíliába emigrált.
36000,91., MISKOLCZY István:
Anjou Károly balkáni politikája
/Acta litterarum ac scientiarum Regiae
Univ. Francisco-Josephinae I./2./
(Különlenyomat.)

Markovits Rodion, Markovits Jakab
(1884-1948.) magyar-zsidó író, újságíró. Az első világháborúban orosz hadifogságba került. Belépett a Vörös
Hadseregbe, és harcolt az orosz polgárháborúban. A világhírű íróval, Jaroslav
Hašekkal együtt az I. Nemzetközi
Brigád tagjaként rajta volt az úgynevezett „aranyvonaton”, ami a cári kincseket szállította el bolsevik utasításra.
A két utas nem ismerte egymást, de
mindkettő megírta világháborús nagyregényét: Hašek a Švejket, Markovits a
Szibériai garnizont. Kolozsváron egy
évig a Keleti Újság munkatársa volt.
Itteni hirdetményére több száz volt
hadifogoly jelentkezett, akik megosztották vele orosz láger-élményeiket. Ezeket
is felhasználva született meg a Szibériai
garnizon, és a könyvet ezért nevezte
„kollektív riport regénynek”. A regény
világsikert aratott, ugyanolyan népszerű volt, mint Hašek Švejkje.
60000,88., MICHELET, (Jules): A franczia
forradalom története I-XII.
Fordította: De Gerando Antonia.
Kolozsvár, 1884-. Stein János.
(1.) VIII. 290 p. (a lapszámozáson belüli tartalomjegyzék a kötet végére kötve) (2.) 2 sztl.lev. 303 p. (3.) 2 sztl.lev.
280 p. (4.) 2 sztl.lev. 362 p. (5.) XIII.
1 sztl.lev. 327 p. (6.) 2 sztl.lev. 312 p.
(7.) 2 sztl.lev. 311 p. (8.) 2 sztl.lev. 307
p. (9.) 2 sztl.lev. XXXV. 271 p. (10.) 2
sztl.lev. 296 p. (11.) 2 sztl.lev. 249 p.
(12.) 2 sztl.lev. 250 p.
Korabeli egységes félvászon kötésben,
a kötéstáblák verzóján „ex- libris
Sebestyén Arnold és András”.
Szinte minden a francia forradalom20

és a Magyar Földrajzi Társaság is elismerte. Útjairól elnöki felkérésre a társaság ülésein többször is előadást tartott.
30000,93., MOLNÁR Géza, Dr.:
Bevezető a zenetudományba
Az összhangzattan, ellenponttan, alaktan és hangszereléstan vázlata. Magyar
zene. /A zene elmélete, története és
aesthetikája I./
Bp., 1901. Athenaeum.
X. 207 p. Első kiadás!
Kiadói festett egészvászon kötésben.
„Csiky Jenő Úrnak szíves barátsággal
– Molnár Géza” dedikált példány!
14000,94., MOLNÁR Viktor:
A vörös kereszt
A genfi egyezmény ismertetése.
Bp., (1915.) Lampel R.
88 p. Harmadik, átdolgozott kiadás.
Kiadói festett, illusztrált (vörös)
egészvászon kötésben. Poss.: Éder
György. „Meleg kézcsókkal – Molnár
Viktor” dedikált példány!
14000,95., MOLTER Károly:
Metania Rt. – Regény.
Bp., (1936.) Athenaeum. 301 p. 5 rajzos t. (Guncser Nándor munkái)
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Az Erdélyi Szépmíves Céh
kiadásában megjelent kötet hasonmás
kiadása. „Miskolcon, 935. nov. 23-án
– Szeretettel Molter Károly” dedikált
példány! Az erdélyi antifasiszta író
legolvasottabb műve. Szatirikus, szürrealista, tudományos fantasztikus művekre emlékeztető próza a húszas években feltörő metángázlázról, a bűzös

Kiadja a M. Kir. Ferencz J. Tud.
Egyetem barátainak egyesülete.
Szeged, 1925. Városi Ny. 58-80 p.
Az első oldalon „Kiváló tisztelettel –
Dr. Miskolczy” dedikált példány!
Hozzákötve:
Miskolczy István: András herceg
tragédiája és a nápolyi udvar
Székfoglaló értekezés.
Bp., 1928. Kir. M. Egyetemi Ny.
1 sztl.lev. 53 p. 1 sztl.lev.
Miskolczy István: A magyar Anjouk
trónigénye Nápolyra
Különlenyomat a Történeti Szemle
1928 évi 1-4 számából.
(Bp., 1928. Nyn.) 1 sztl.lev. 19-80 p.
Az első levélen „Say Viktor ezredes
Úrnak igaz barátsággal – Miskolczy”
dedikált példány!
Korabeli félvászon kötésben.
(3 mű egybekötve)
24000,92., MOCSÁRY Béláné Fáy Mária:
Keleti utazás – Egyptom, Szentföld,
India, Ceylon. – Úti jegyzetek.
Bp., 1901. Athenaeum. 1 sztl.lev. 400 p.
32 t. (képek) számos szövegközti képpel és rajzos könyvdísszel illusztrálva.
Második bővített kiadás.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos
címerrel illusztrált préselt egészvászon
kötésben, márványozott lapszéllel.
„Gozony Lászlóné Fáy Andrásné
kedves hugomnak. Szíves emlékül a
szerző. Bpest, 10/1. 1901.” dedikált
példány! Mocsáry Béláné kalandjai egy
magát emancipáltnak tartó nyugateurópai, de még egy amerikai nő számára is nagy tettnek számítottak volna.
Utazását és az ezek során szerzett tapasztalatairól írottakat a közvélemény
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világról, amit az újonnan felfedezett
altalajkincs hoz az erdélyiek és Románia életébe.
16000,96., MONTESQUIEU:
A törvények lelkéről I-III.
Fordítatott a párisi 1816-odik eszt.
kiadás szerint.
Posonyban, 1833. Ny. Belnay örökösei. (1.) 1 sztl.lev. XXIV. 366 p. (2.)
376 p. 1 sztl.lev. (3.) 336 p.
Első magyar nyelvű kiadás!
Az első kötet későbbi gerincén bordázott igényes félbőr, a többi kötet korabeli, gerincén díszesen aranyozott,
ízléses félbőr kötésben. Az első kötetben „A Nemzeti Casinóé” possesori
bélyegző. (3 db.)
A szerző francia filozófus, politikai író,
a bordeauxi parlament-, majd a szenátus elnöke. Jelen munkáját húsz évnyi
előtanulmány után írta meg. A műben
lefektetett tan az államhatalmi ágak
szétválasztásáról felmérhetetlen hatást
gyakorolt a francia forradalmat követően kialakuló polgári demokráciák társadalmi berendezkedésére. Alapvető
közjogi munka.
150.000,97., MORAVEK Endre:
A Lipcsei Deutsche Bücherei
Különlenyomat a M. Könyvszemléből.
Bp., 1932. Stephaneum.
18 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Rédey Tivadar igazgató úrnak őszinte tisztelettel – Bpest, 932. V. 29.
Moravek Endre” dedikált példány!
12000,-

98., MORVAY Győző:
Magyarázó tanulmány „Az ember
tragédiájá”-hoz
Nagybányán, 1897. Molnár Mihály
kny. 6 sztl.lev. 527 p. 2 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító címlapja a könyvtestbe kötve. Poss.: Bánóczi József
(1849-1926. filozófiai és irodalomtörténeti író). A borítón autográf névbejegyzés és bélyegző. „Hálás viszonzásul a
kapott értesítésért. Mély tisztelettel –
Morvay Győző. Nagybánya, 1897.
febr. 23.” a kiváló nagybányai bölcseleti doktor és irodalomtörténész által
dedikált példány!
24000,99., NADÁNYI Zoltán:
Bocsáss meg – Új és válogatott versek.
Bp., (1941.) Dr. Vajna és Bokor.
139 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
A fedőlapot és a szövegközti rajzokat
Balogh István festőművész készítette.
„Somogyi Vilmosnak szeretettel –
Nadányi Zoltán 1946. szept.” dedikált
példány!
10000,100., NADLER Palma: Nádler
Róbert 1858-1938 élete és művészete
/A Bp. M. Kir. Pázmány P. Tud.egyetem Művészettörténeti... Intézetének dolgozatai 76./
Bp., 1942. Athenaeum.
1 t. 117 p. XIII. (képtáblák)
Kiadói papírborítóban.
„Gerevich Lacikának megemlékezésül
szeretettel: (egy pálmaágat tartó cica
rajzával)” Gerevich László művészettörténésznek dedikált példány!
24000,22

alapelvéül tette meg többek között az
egyén szabadságát, a szerződés szabadságát és a magántulajdon sérthetetlenségét. A Code Napoleonnak a világ
törvényhozására gyakorolt hatása szinte felmérhetetlen. A 19. század folyamán számos európai és latin-amerikai
ország önkéntesen átvette a Code
Napoléont vagy egyszerű fordításként,
vagy számottevő módosításokkal.
Haiti-ban és a Dominikai Köztársaságban még mai napig hatályos.
80000,103., NÉMETH László:
Gyász
(Bp., 1935.) Franklin-T.
275 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, gerincén
kisebb sérüléssel. A grafika Nemes
György és Káldor László munkája.
„Kodolányi Jánosnak szeretettel –
Németh László 1935 december”
dedikált példány!
30000,104., (Kézirat) ESTERHÁZY Pál
(1786-1866.) diplomata, a király személye körüli miniszter, a Batthyánykormány minisztere által autográf
aláírt, tintával írt levele „Megkülönböztetve tisztelt Úr” megszólítással.
Levelében közli, hogy „Hemerlein
Károly academicus festőt képcsarnoki
őrül ajánló levelére Méltóságodnak
sajnálattal kell válaszolnom, hogy
buzgó ajánlatát, miután a keresett hivatal nálam ürességben nincs, ez uttal
sikeresítenem nem lehet.”
Kelt.: Bécsben, 1863. január 3.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
Az Esterházy-család hatalmas festménygyűjteményének gyarapítását Pál

101., NAGY Lajos:
Tanyai történet – Elbeszélések.
/Szépirodalmi kiskönyvtár 32./
Bp., 1951. Szépirodalmi.
84 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Örkény Istvánnéknak szeretettel –
Nagy Lajos” dedikált példány!
30000,102., (NAPOLEON, Bonaparte) (I.):
Francia polgári törvénykönyv
(Code Napoleon)
Fordította: Kún Barna.
Pest, 1866. Kugler Adolf.
XII. 13-448 p. Első, és mindmáig
egyetlen magyar nyelvű kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Megkímélt példány.
Bonaparte Napóleon 1800-ban, mint
Első Konzul, felállított egy négy jogászokból álló bizottságot, melynek feladata volt, hogy hozzon létre egy tisztán
racionális jogi felfogás alapján álló,
minden múltbéli előítélettől mentes, az
erkölcsi jog, és az ésszerűség alapján
álló polgári törvénykönyvet. A bizottság tagjai - Jean-Etienne-Marie Portalis,
Jaques de Maleville, Félix-Julien-Jean
Bigot de Préameneu és François-Denis
Tronchet - négy évi munka eredményeként megalkották a 1804. már. 21én hatályba lépett Code Napoléon-t, a
világ első polgári törvénykönyvét, ami
Franciaországban – számos módosítással – ma is hatályban van. A törvénykönyv a világon először bevezette
a polgári jogegyenlőséget, eltörölte az
elsőszülöttséget, az öröklődő nemességet és az osztálykiváltságokat. A polgári intézményeket függetlenítette az
egyházi ellenőrzéstől, deklarálta és
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nem folytatta, ügyelt a képek állapotára, azokat restauráltatta. Hivatalnokai
megválasztásában nem volt szerencsés
Gaál György távozása után egy könynyelmű bohém, Altenkopf került a
gyűjtemény élére, aki másfél év alatt 40
festményt és sok becses grafikai lapot
lopott el, az utóbbiak közül 98
Rembrandt-karcot. 1858-ban helyébe
Kratzmann Gusztáv lett a gyűjtemény
kusztosza. Becsületes, hű ember volt,
aki az Országos Képtárt is igazgatta
1880-ig Budapesten, s mint ilyen
gyakori összeköttetésbe került hazai
festőinkkel. A magyar herceg gyönyörű
bécsi gyűjteménye régóta felkeltette
idehaza a vágyat, hogy a kincs hazakerüljön. 1861-ben Pál elfogadta a
magyar állam ajánlatát és az MTA
palotájában került elhelyezésre a gyűjtemény. Az eladósodott Pál halála után
fia Miklós a gyűjteményt eladta a magyar államnak. Így került Szépművészeti Múzeumunk e becses alapja
Budapestre.
Hozzátartozik:
ORMÓS Zsigmond:
A herczeg Esterházy képtár műtörténelmi leírása
Pest, 1864. Ny.: Emich G. 188 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan,
rendes példány.
45000,105., ORSI Pietro:
A mai Olaszország (1750-1933)
A VI-ik olasz kiadás alapján fordította:
Fest Aladár.
Berzeviczy Albert bevezetésével.
Bp., 1933. Franklin-T.
291 p. 24 t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-

ben, megkímélt állapotban. Értekezés
az olasz fasizmusról.
12000,106., OSVÁT Ernő:
Az elégedetlenség könyvéből
Előszó: Ignotus.
Gyoma, 1930. Kner Izidor. 1 sztl.lev.
XIII. 72 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén bordázott, aranyozott
bibliofil félbőr kötésben, amely Kner
Erzsébet munkája.
Számozott (52./200) bibliofil példány!
Poss.: „Dr. Eugen Schuber”.
„Ezt a könyvet Osvát Ernő nem írta,
nem adta ki s nem hagyta hátra
könyvnek. (...) Nyomtatásban, mint e
könyv előszava is említi, csak kezdő
korában jelent meg néhány irodalmi
tárca-tanulmánya, egypár, egészen
rövid, köszönő vagy bevezető beszéde
és a Pesti Naplóban, 1928. július 8. és
szeptember 23. között, vasárnapi
közlemények gyanánt tizenkét folytatásos aforizma - az első nyolc „Az
elégedetlenség könyvéből”, az utolsó
négy „Forgolódás” címmel.
40000,107., OSVÁTH Gyula, Dr.:
A frank-korszakbeli büntetőjog
Bp., 1916. Pfeifer F. 114 p. 1 sztl.lev.
Későbbi igényes félbőr kötésben, a
kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve. „Nagyságos Moskovits T.
Vilmos dr. gyógyszerész úrnak őszinte
tisztelettel – Kassa, 1918. III. 20. Dr.
Osváth Gyula” a kassai jogakadémia
tanára által az ismert kassai gyógyszerésznek dedikált példány! Függelék. A
frank capitularek és Szent-István
büntető törvényhozása.
36000,24

108., ÓVÁRY Pál:
Értekezés a lélesitalokról, kór-oktani
és orvosrendészeti tekintetben
Pesten, 1841. Trattner-Károlyi betűivel. XVI. 35 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben, a címlapon alul az impresszum levágva (vélhetően korabeli
feljegyzést távolítottak így el), gondosan korabeli papírral pótolt. Az impresszum adatok korabeli kézírással a
címlapra feljegyezve.
„A lang (alcohol) borlél (spiritus vini)
köznéven pálinka…”
Óváry Pál (Szánthón, (Abaúj-szántó)
1814 - ? 1870 után), Abauj-megye
járás-orvosa volt és Szánthón lakott.
30000,109., PACHTLER (G)eorg (M)ichel:
A szabadkőművesség titkos harca trón
és oltár ellen
Okmányok alapján írta: - -.
Német eredetiből fordította: A Pécsi
Növendékpapság Szent Pál-Társulata.
Pécsett, 1876. Ny.: Lyc.-ny. Ramazetter
K. 9 sztl.lev. 340 p. 1 sztl.lev.
Kiadói gerincén gondosan pótolt
(vörös) egészvászon kötésben, körben
aranyozott lapszéllel.
100.000,110., PÁLFY Ilona:
A tatárok és a XIII. századi Európa
/A bécsi Collegium Hungaricum
füzetei II./
Bp., 1928. Kir. M. Egyetemi Ny. 72 p.
Későbbi igényes keménytáblás festett
papírkötésben, a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve.
„Dr. Ila Bálintnak az egyetemi évek
kedves emlékéül – Pálfy Ilona” a jeles
történész, levéltáros, az Orsz. Levéltár

munkatársának dedikált példány!
14000,111., PALOTAI Boris:
A madarak elhallgattak – Regény.
Bp., 1962. Szépirodalmi.
205 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban, amely Kass
János munkája. „Görgey Gábornak és
Évikének sok szeretettel – Palotai
Boris 1962. dec.” a kiváló írónak és
feleségének dedikált példány!
10000,112., PAPINI, Giovanni:
Krisztus története
Fordította: Révay József.
A bevezetést írta: Fülep Lajos.
Bp., (1929.) Athenaeum. 1 sztl.lev. 1 t.
(Papini portréja) XL. (Fülep Lajos
tanulmánya) 572 p. Hetedik kiadás.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben. Számozott
(168./300), a portré alatt Papini által
Firenzében sajátkezűleg aláírt példány! Fülep Lajos híres tanulmányát
nem minden kiadás tartalmazza.
24000,113., PAUER Károly:
Úti rajzok
Esztergom, 1909. Buzárovits G.
140 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Ruttkától –
Körmöczbányáig, Az aggteleki cseppkőbarlangban, Dobsina és Bártfa,
Bihar fővárosában, Az Alföld metropolisában, A délvidéken, A Balaton
partján.„ „Szeretete jeléül: Szerző”
dedikált példány!
20000,-
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114., PÉTERFFY Lajos:
XII. Károly svéd király magyar
összeköttetései
Arad, 1907. Aradi Ny.
108 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, a hátulsó fedél
gondosan pótolt. „Tanács Margitkának tisztelete jeléül – Kolozsvár
1907. okt. 7. a szerző” dedikált
példány! II. Rákóczi Ferenc kapcsolata
és politikája a svéd királlyal.
14000,115., PETŐFI Sándor:
- - összes költeményei
Bp., 1889. Athenaeum. 1 rézmetszett
t. (Petőfi, Barabás Miklós rajza, Unger
Vilmos metszete, hártyalappal) 827 p.
számos szövegközti fametszett képpel
illusztrálva, iniciáléval, léniával díszítve. A könyvdíszeket és képeket fába
metszette Morelli Gusztáv és Pollák
Zsigmond. A képek Benczúr Gyula,
Bőhm Pál, Greguss János, Jankó
János, Keleti Gusztáv, Liezenmayer
Sándor, Lotz Károly, Mészöly Géza,
Rauscher Lajos, Székely Bertalan,
Wagner Sándor, Weber Ferenc és
Zichy Mihály munkái. Ötödik, képes
díszkiadás.
Kiadói festett, illusztrált, díszesen
aranyozott (Gottermayer) egészvászon
díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel. Megkímélt, szép példány. Ez az
ötödik kiadás, az első művészi
képekkel illusztrált díszmű.
80000,116., RAKODCZAY Pál:
Szinpadi tanulmányok
Bp., 1881. Aigner Lajos.
4 sztl.lev. 94 p. 1 sztl.lev.
Korabeli díszesen aranyozott, ízléses

egészvászon kötésben, a kötéstábla
verzóján „ex-libris Dr. Reuter Kamillo”, amely „Aiglon 1911”, Sassy Attila
művészi munkája. A szennylapon
„Wollmann Elma k.a-nak színészi,
nemkülönben egyéni rokonszenvezésének emlékéül – a „Szikra” és a
81. 6/III. „Barátságból” estéjén …?
nevében Rakodczay Pál” dedikált
példány! A szerző (1856-1921.) színész, színigazgató felbecsülhetetlen
érdemeket szerzett a kor művészi
irányzatának, a naturalizmusnak meghonosításában. Madách: Az ember
tragédiájának darabjában Lucifer megformálója. A díszletek és jelmezek
korhűségére törekedett. Kiváló szakíró
volt. Éles megfigyelései, átfogó elemzései, leíró kritikái máig is hatnak. Nagy
forrásértékű színháztörténeti levelezését a Nemzeti Múz. Kvt-ra hagyta.
24000,117., RÁKOSI Jenő:
Emlékezések I-III. /- - művei/
Előszó: Gr. Klebelsberg Kunó.
Bp., (1927). Franklin-T.
(1.) 1 t. (címkép) XIV. 1 sztl.lev. 194
p. 1 sztl.lev. (2.) 1 t. (címkép) 2 sztl.lev.
186 p. 1 sztl.lev. (3.) 2 sztl.lev. 170 p.
1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egységes, aranyozott egészvászon sorozatkötésben.
„Főtiszt. Hrusztek Andor dr. plébános úrnak, Püspöklele”. „Gyermekkoromban föltétlen odaadással
tudtam imádkozni, és megesett néha,
hogy imádság közben behunytam a
szememet s ilyenkor angyalokat láttam a levegőben röpködni. Ma már
nem látok angyalt. Pedig az angyalok
tudom, ma is itt vannak. De nincs itt
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a’ Pesti Kir. Egyetemben orvos doctorrá létekor közre bocsátott Regéczy
Miklós, Borsod-Ábrányifi.
Budae, 1837. Typis Regiae Scient.
Universitatis Hungaricae.
16 p. 1 sztl.lev.
Későbbi festett, korhű papírborítóban.
A magyar nyelvű értekezés elé latin
nyelvű címlap járult. A címlapon lent
korabeli kézírásos feljegyzés: „A
Miskolczi ref. Lyceumban végzet a’
bölcselkedési pályán”.
Regéczy Nagy Miklós (1811-1879)
megyei főorvos Miskolcon, ő kezdte
meg a himlőoltást 1850. április 2-án
Miskolcon.
18000,120., RÉVAI Miklós:
Alázatos segedelem kérés az igaz eredeti magyarságot híven megfejtő tudós
készületeknek mennél előbb való kinyomtatásokra, újolag való tudósítással.
Pest, (1806.) M. Trattner. 16 p.
Későbbi festett, korhű papírborítóban.
A nyelvújítás első nagy vitája 18051806-ban az „ypszilonista-jottista”
háború. Az előbbiek (a kiejtés elvét
szorgalmazók) képviselője Verseghy
Ferenc, az utóbbiaké (szóelemzést
követelők) Révai Miklós, Révai kemény szavakkal kel ki az újítókkal
szemben.
10000,121., RICHARD J., Dr.:
Oczeánográfia
Fordította: Dr. Pécsi Albert.
/Természettudományi KönyvkiadóVállalat LXXXV./
Bp., 1912. Kir. Magy. Természettudományi Társulat. XI. 1 t. 576 p. számos szövegközti képpel, rajzzal, ábrá-

a gyermeki ártatlanság, nincs itt az
elfogulatlan hit, és nincs itt a makulátlan gyermek sem. Budapest, 927.
junius, Rákosi Jenő.” terjedelmesen,
két oldalon dedikált példány!
30000,118., RÁKOSI Jenő:
Trianontól – Rothermereig
A magyar hit könyvének munkatársai:
Balla Antal dr., Erdélyi László dr.,
Pethő Sándor dr.
(Bp., 1927.) Horizont.
40 p. 5 t. ; 204 p. 12 t. 2 sztl.lev.
Kiadói illusztrált, festett (irredenta)
egészvászon kötésben.
Hozzátartozik:
„Rothermere” aláírt képes levelezőlapja. „Thames Embankment.
London and Hotel Cecil” 1930 körül.
Sidney Harold Harmsworth (Dublin,
1868. április 26. – Bermuda, 1940.
november 26.) Rothermere első
vikomtja, brit sajtómágnás és politikus. 1927. június 21-én jelent meg
Lord Rothermere híres írása a Daily
Mail című angol napilapban, mely –
Magyarország helye a nap alatt címmel
– a trianoni békeszerződés igazságtalanságát és a revízió szükségességét
taglalta. A cikk nyomán a brit sajtómágnás hatalmas népszerűségre tett
szert hazánkban, és feléledt a remény,
hogy az 1920-ban megszabott határvonalakat rövid időn belül sikerül
megváltoztatni.
120.000,119., REGÉCZY (Nagy Miklós)
Nicolaus: Dissertatio inauguralis
medica de refrigerio… - Orvosi elmélkedés a’ hirtelen meghülésről mellyet
a’ tekintetes orvosi kar’ engedelmével,
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124., SCHOSULAN Mihály János:
A’ falusi embereknek irtt oktatás,
mellyből ki ki meg-tanulhattya,
miképpen kellessék a’ vizben hólt, felakasztott, meg-fulladt, meg-fagyott, a’
hévségben el-ájult, és a’ menny-kötöl
üttetett szerentsétlen felebaráttyán
segiteni, és mitöl örizkedjék leg inkább
a’ szabaditó, hogy maga életének ne
ártson ; mellyet - - Az orvosi
Tudománynak Doktora, és a’ Bétsi Fő
oskolán a’ Medika Fakultásnak
mostani Dekanussa Német nyelven kiadott, most pedig Tolnay Sándor
Magyarra forditott, és Királyi Privilegium alatt ki-botsátott.
Bétsben, 1786. Nemes Kurtzbek Jósef
betüivel. 5 sztl.lev. 104 p. az első rész
felett rajzos fametszet képpel.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
Elsősegély-nyújtási tananyagok először
XVIII. század végén jelentek meg magyar nyelven. Tolnay Sándor (17471818) az első magyar állatorvosi egyetemi professzor fordítása az első magyar
nyelvű elsősegély-nyújtási orvosi
kézikönyv.
80000,125., (Kézirat) SCHÖPFLIN Aladár
(1872-1950.) író, irodalomtörténész, a
Nyugat vezető irodalomkritikusa által
géppel írt, autográf tinával aláírt levele a Franklin-Társulat fejléces levélpapírján „Méltóságos Uram! megszólítással a levélben meg nem nevezett
Vargha Gyula (1853 - 1929.) költő,
műfordító statisztikusnak címezve.
Levelében 70. születésnapja alkalmából köszönti a költőt.
Kelt.: Bp., 1923. nov. 5.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)

val gazdagon illusztrálva.
Kiadói festett, aranyozott, ill. egészvászon kötésben, apróbb foltokkal.
„Kedves Lajos barátomnak igaz
tisztelettel és baráti szeretettel – a
fordító” Dr. Pécsi Albert geográfus
által egyetemi adjunktusának Lóczy
Lajos geográfus, geológus, földrajz
professzornak dedikált példány!
20000,122., RÓNAY György:
Új francia költők – Versfordítások.
(Bp., 1947.) Révai. 259 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Boldizsár Ivánnak szeretettel –
Rónay György” dedikált példány!
Apollinaire, Louis Aragon, Paul
Éluard, Paul Valéry… és többek költeményei.
16000,123., ROSENTHAL László, Dr. –
Dr. Weinberger József:
Ábrahám – Apáról fiúra.
Bp., (1942.) Izr. M. Irodalmi T.
157 p. 1 sztl.lev. lapszámozáson belül
Ámos Imre 10 egészoldalas rajzával.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Ámos munkája. „Szíves ajánlással –
1941. dec. Dr. Rosenthal László”
dedikált példány!
Rosenthal László rabbi (1915-1944.) a
holokauszt áldozata. Auschwitzba
deportálták, ahol megérkezését követően megölték. Az illusztrátor „a magyar
Chagall”, Anna Margit férje hasonló
sorsra jutott, 1940-től munkaszolgálatos volt, 1944-ben egy szászországi
táborban halt meg.
30000,-
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A levél Vargha Gyulának szól, aki
1853. november 4-én született, és
mind a Vasárnapi Újságnál, mind a
levélben említett Jó Pajtásnál Schöpflin
szerkesztette be verseit. Vargha költő
és a KSH (!) alapító igazgatója volt.
(Bíró-Balogh Tamás nyomán)
40000,126., SCHÖPFLIN Aladár:
Mikszáth Kálmán
/Magyar írók/
(Bp., 1941.) Franklin-T.
1 t. 156 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Schöpflin Aladár Czibor Jánosnak”
író, irodalomtörténésznek, a Fehér
Holló Könyvkiadó vezetőjének dedikált példány!
30000,127., SCHÜTZ Antal:
Isten a történelemben
Tíz előadás, melyeket 1932 őszén a
Pázmány Egyetem valamennyi karának
hallgatói számára tartott.
/Isten országa III./
Bp., 1934. Szent István-T.
320 p. Első kiadás!
Korabeli ízléses félvászon kötésben.
„Hálás szeretettel - Schütz” dedikált
példány!
20000,128., SEBESTYÉN Károly:
Munkák és napok
- - válogatott tanulmányai.
Kornis Gyula előszavával.
Bp., (1941.) Rózsavölgyi és Társa.
XIV. 1 sztl.lev. 396 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Áprily Lajosnak mély tisztelettel és
mély vonzalommal – Sebestyén
Károly” dedikált példány!

Sebestyén Károly (1872-1945.) irodalomtörténész, színikritikus, a Színművészeti Akadémia igazgatója, a
holokauszt áldozata. Ez a kötet emlékiratainak, tanulmányainak, hírlapi
cikkeinek gyűjteménye.
10000,129., (SÉFEDDIN Sefket Tibor),
Széfeddin Sefket bey:
A hét vár országa
(Útirajzok, elbeszélések, cikkek.)
Elöljáró írás: Nyírő József.
Bp., (1941.) Stádium.
236 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Maróti Sándor úrnak Széfeddin
Sefket bey, Bp. 1941. Könyvnap”
dedikált példány!
Kolozsváron született tekintélyes
történelmi múltú és hátterű, perzsiai
hvárezm-sah- és török szultán-családok
sarjaként. A jövendő filmrendező és a
már öt éves korától csodagyerekként
számontartott Sefket Széfeddin Tibor
életének első két évtizedét szülővárosában töltötte. Nyírő József és Dsida
Jenő közeli barátja. A Székelyföld és
Kalotaszeg néprajzának kiváló ismerője
és lelkes támogatója volt. Nyírő József
vendégeként gyakran tartózkodott
Székelyudvarhelyen, Kós Károly vendégeként pedig a sztánai Varjúvárban.
A második világháborút követően
újságírói tevékenysége miatt a korabeli
hatóságok kiutasították Erdélyből. Nevét 1945 előtt a Kalotaszegi Madonna
című nagy sikerű filmje tette ismertté.
1947-ben elhagyta Magyarországot.
Előbb az USA-ban, majd Egyiptomban telepedett le. Kairóban rövidesen
rendkívüli népszerű forgatókönyvíró- s
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pártfogása mellett (akinek értekézését
is ajánlja) a pesti egyetemen az orvosi
tudományokat hallgatta, hol 1834.
jún. 3. orvosi oklevelet nyert. Még
azon évben rendes tanárnak választatott a tiszántuli egyházkerület által
Sárospatakra a népszerű orvostanra és
természettudományi szakra, mely
előbbi tantárgynak Sárospatak állított
legelsőbben tanszéket.
20000,132., STEIN Aurél:
Romvárosok Ázsia sivatagjaiban
Az angol eredeti nyomán átdolgozta:
Halász Gyula.
Bp., 1913. Kir. M. Természettudományi T. IX. 1 sztl.lev. 667 p. 16 t.
(képek) 1 kihajtható színes térképmelléklet a kötéstáblába hajtogatva, számos szövegközti képpel gazdagon
illusztrálva.
Kiadói illusztrált, festett (Gottermayer)
egészvászon kötésben.
14000,133., (Kézirat) SZABÓ Dezső (18791945.) magyar író, kritikus, publicista
tintával írt, aláírt autográf levele a
Révai Kiadó vezérigazgatójának címezve „Igen tisztelt Vezérigazgató Úr!”
megszólítással. Levelében közli, hogy
összes műveinek kiadását halála utánra
tervezi, így annak kiadására senkinek
nem ad engedélyt. Egyes műveinek
javított kiadására viszont örömmel köt
szerződést. Egy cikkről ír, amelyet
megküld és életműve anyagának visszaszerzésére kéri feltételezhetően a levélben említett Püski Sándortól. „… még
dolgozni sem tudok addig, amíg egész
életem vetését vissza nem kapom
bármi kárpótlással annyi veszteségért,

filmrendezőként vált ismertté Seif
Eddine Shawkat néven. Omar Sharif,
Dalida s a magyar anyanyelvű, neves
egyiptomi színésznő, Mariam Fakhr
Eddine filmművészeti debütjeinek volt
az egyik első támogatója. A kor leghíresebb egyiptomi és arab nyelvű színésznői, színészei a Sefket Széfeddin
Tibor által rendezett filmek révén váltak világhírűekké.
20000,130., SIMON Lajos:
Keretlegény voltam
Szinnai Tivadar előszavával.
(Bp., 1948.) A szerző.
64 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A munkaszolgálatos Szinnai Tivadar ír
előszót a keretlegény vallomásához.
„Jakab Nagyságos asszonynak szeretettel – Simon Lajos” dedikált példány!
16000,131., SOLTÉSZ János:
Dissertatio inauguralis chemico-medica de aqua frigida… - Orvosi értekezlet a’ hideg vízről, mellyet a’ tekintetes orvosi kar’ engedelmével a’ Pesti
Királyi Egyetemben orvos doctorrá lettekor közre bocsátott - - Csátifi
Borsodbúl.
Budán, 1834. M. Kir. Egyetem. 31 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben. A címlapon lent korabeli kézírásos feljegyzés: „A Miskolczi
ref. Lyceumban végezte a’ bölcselkedési pályát”.
Soltész János (Mező-Csáth, 1809 –
Viss, 1879.) hasonnevű apja Mező-csáton sebész volt. 1828-ban Almásy
Mihály cs. kir. kamarás és birtokos
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Bp., (1949.) Új Idők. (Singer és
Wolfner.) 95 p. 16 kétoldalas t.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban. „Basch Loránd
doktor úrnak igaz szeretettel és nagyrabecsüléssel – Szabolcsi Bence” a jogász, irodalomtörténész, jeles műgyűjtőnek dedikált példány!
10000,137., SZABOLCSI Miksa:
Olasz zsidók között
Bp., (1903.) Szerző.
138 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„A mesternek, Bpest, 1904 nov. 28. –
A szerző” dedikált példány!
Szabolcsi olaszországi útja során úgy
tapasztalta, hogy erőteljesen asszimilált
az olaszországi zsidó közösség, a kitérés
nem jellemző, mert ott „a zsidó hite…
semmiben nem akadály”. Aztán jött a
fasizmus… Szabolcsi Miksa (18571915.) a magyar zsidó újságírás megteremtője, az Egyenlőség laptulajdonosa és szerkesztője. A külföld az ő cikkei alapján tájékozódott a Pester
Lloydban megjelent írásai alapján a
Tiszaeszlári-perről. Szabolcsi Bence
zeneesztéta apja.
24000,138., SZÁSZ Gerő:
Ujabb költemények
Kiadja a Petőfi-Társaság.
Bp., 1880. Aigner Lajos.
2 sztl.lev. 204 p. Első kiadás!
Korabeli díszesen aranyozott egészvászon kötésben, körben aranyozott lapszéllel. „Papp János, kedves sógoromnak szeretettel. – Kolozsvárt, dec. 22.
1880. Szász Gerő” dedikált példány!
Szász Gerő (1831-1904.) író, ref.

annyi szenvedésért – Nagyon kéri öreg
bátyja… Szabó Dezső”.
Kelt.: Bp., 1940. szept. 30.
2 lev. 2 beírt oldal. (A/4)
A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja. Nincs az a jó és
nincs az a rossz, amit már el nem
mondtak róla. A népi mozgalom előfutára. Egyszemélyes folyóiratában, a
Ludas Mátyás Füzetekben adta közre
szépírói munkáit, a Feltámadás
Makucskán (1933) című szatirikus
elbeszélése, a Horthy-korszak politikájának kifigurázása.
80000,134., SZABÓ Dezső:
A magyar néphadseregről (2). A
kiválasztás. Életeim. Mai jegyzetek.
/Szabó Dezső füzetek 29./
Bp., 1937. Ludas Mátyás.
72 p. Első kiadás!
Kiadói a szerző portréjával illusztrált
papír sorozatborítóban.
„Németh Gyulának – Bp. 1937. jun.
3. Szabó Dezső” dedikált példány!
30000,135., SZABÓ Magda:
Vissza az emberig – Versek.
Bp., 1949. Egyetemi Ny.
42 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Megkímélt állapotú, tiszta példány.
„Vajda Endrének – Szabó Magda 49.
II. 10.” a költő, esszéista, műfordítónak dedikált példány! Az eredetileg
költőként induló Szabó Magda korai,
második, nagyon ritka verseskötete.
60000,136., SZABOLCSI Bence:
Európai virradat - A klasszikus zene
kialakulása Vivalditól Mozartig.
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lelkész részt vett a szabadságharcban,
majd besorozták az osztrák hadseregbe, honvédhadnagy, hazatérte után
lelkész Kolozsváron, esperességet ért
el. Tagja a Petőfi-társaságnak és alelnöke az Erdélyi Irodalmi Társaságnak.
30000,139., SZÁSZ Károly, Ifj.: A magyar
szinikritika története 1849-1867-ig
Bp., 1929. Franklin-T. 46 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Béla bácsinak szerető öccse –
Károly, Bp. 1930. I. 30.” Ifj Szász
Károly (1865-1950.) az irodalomtörténész, közoktatásügyi miniszter
által testvérének Szász Béla (18681938.) jogász, bíró, költő, műfordítónak dedikált példány!
10000,140., SZÁSZHALMI József:
Kommunista téboly – Vér és terror
(Bp., 1928. Helios ny.) 83 p. 8 t.
(képek) Második kiadás.
Kiadói kissé foltos papírborítóban.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
530./1945. M.E. rendelete által betiltott, megsemmisítésre ítélt a fasiszta
és szovjetellenes sajtótermékek listáján szereplő mű. A mű két kiadást is
megért mégis fellelhetetlenül ritka,
szinte valamennyi példányát megsemmisítették. A Gratz Gusztáv: A forradalmak kora című munkája mellett a
leghitelesebb beszámolóként számon
tartott mű a 1919-es bolsevik terrorról.
Hozzátartozik:
GRATZ Gusztáv:
A forradalmak kora
Magyarország története 1918-1920.
/A Magyar Szemle könyvei X./
Bp., 1935. M. Szemle T.

354 p. 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben.
Gratz Gusztáv 1918–19-ben a bécsi
ellenforradalmi komité egyik vezetője.
1919. nov. 22-től Mo. bécsi követe,
1921. jan. 17-től Károly kir. első viszszatérési kísérletéig (1921. ápr. 12-ig) a
Teleki-kormány külügyminisztere.
Részt vett az októberi második királypuccs előkészítésében, ennek meghiúsulta után rövid ideig fogságban volt,
majd publicisztikai, történetírói és
közgazdasági tevékenységet folytatott.
Hozzátartozik:
GRATZ Gusztáv (1875-1946.) politikus, gazdasági szakember, történetíró fejléces levélpapírján géppel
írt, saját kezűleg tintával aláírt levele
Dr. Pongrácz Kálmán ügyvédnek, akit
fiatalsága miatt a Pesti Napló eszméinek terjesztésére buzdít. Ettől az évtől
lett a liberális Pesti Napló főszerkesztője.
Kelt.: Bp., 1939. junius 21.
1 lev. 1 beírt oldal. (együtt)
45000,141., Szegedi kis kalendárium 1936.
(Szeged, 1935. Városi ny.) 18 sztl.lev.
Buday György egészoldalas és szövegközti fametszeteivel. A kötetben szereplő népdalokat Kner Imre felesége
gyűjtötte.
Kiadói illusztrált (Buday) papírborítóban. A címlapon „Juditnak
szeretettel György” Kárász Judit szegedi fotóművésznek dedikált példány!
Kárász Judit 1932-től tagja volt a
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának; a 30-as évek elején nyaranta
szociofotókat készített.
45000,32

démikus, a magyar agykutatás egyik
legnagyobb alakja tintával írt autográf, aláírt levele Ifj. Veress Endre
zeneszerzőnek „Igen tisztelt Művész
Úr!” megszólítással a Pécsi Tudományegyetem fejléces levélpapírján. A zeneszerzőhöz írt levélben őszinte nagyrabecsüléssel ír a komoly és maradandó
munkájáról. Köszöni meghívását a
május 1-i hangversenyére melyet
feltétlenül meg szeretne hallgatni.
Kelt.: Pécs, 1949. ápr. 9.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
Szentágothai a rendszerváltás során
bekapcsolódott a Magyar Demokrata
Fórum munkájába. Az 1990-es országgyűlési választáson már a rendszerváltó
párt színeiben, annak országos listájáról szerzett mandátumot. A külügyi
bizottság tagjaként dolgozott.
16000,145., SZENT-IVÁNYI Béla:
A pietizmus Magyarországon
Bp., 1936. Kir. M. Egyetemi Ny. 91 p.
Kiadói papírborítóban. „Kozocsa
Sanyinak szeretettel – Szent-Iványi
Béla, Bp. 1936. II. 1.” a jeles bibliográfusnak dedikált példány!
18000,146., SZERDA I. évfolyam 1-7. szám.
(Több nem jelent meg!)
Szerkesztő és laptulajdonos:
Gundel Antal.
(Bp., 1906. Ny.: Hornyánszky.) 351 p.
számos szecessziós könyvdísszel gazdagon illusztrálva a magyar szecesszió
legkiválóbb alkotóitól.
Kiadói festett, rajzos szecessziós keménytáblás papírkötésben, a kiadói
szecessziós rajzos papírborítók címlapja a könyvtestbe kötve.

142., SZEMERE Bertalan:
- - követjelentési beszéde
Miskolcz, 1845, januar' 9ikén.
Kiadja egy gyorsiró.
Miklósvár (Miskolc), 1847. Hermány
Károly. 60 p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben, a címlapon alul az impresszum levágva (vélhetően korabeli
feljegyzést távolítottak így el), gondosan korabeli papírral pótolt. Az
impresszum adatok korabeli kézírással
a címlapra feljegyezve.
Szemere követjelentési beszéde nem
egyszerűen a sérelmi politika alapjáról
bírálta a kormányzatot. Arra a következtetésre jutott, hogy a rendi országgyűlés jellege miatt alkalmatlan az
ország polgári átalakításához szükséges
törvények meghozatalára. E beszédben
elsőként kezdeményezte az egységes
ellenzéki párt létrehozását.
20000,143., SZENES Béla:
A kristóftéri Kolombusz – Regény.
Bp., (1918.) Bíró Miklós.
139 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
rajzzal, amelyek Feiks Jenő munkái.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Feiks munkája. „Halálos ellenségemnek Manci kisasszonynak bosszuálló
ellensége – Szenes Béla 918 február”
dedikált példány!
Az illusztrátor Molnár Ferenc jóbarátja, akiről Nemecsek Ernő karakterét
mintázta.
20000,144., (Kézirat) SZENTÁGOTHAI
János (1912-1994) Kossuth- és állami
díjas anatómus, neurobiológus, aka33

A Nyugat közvetlen elődje, a csak két
hónapot megélt Szerda (1906. okt.–
nov.). A lap szerkesztője ugyan Gundel
Antal (a vendéglőtulajdonos fia), de a
meghatározó személyek Ambrus
Zoltán és Ignotus voltak. A szerzők lényegében a Figyelő munkatársai közül
kerültek ki. Többek között Ady Endre,
Gellért Oszkár, Kaffka Margit,
Vámbéry Rusztem, Cholnoky Viktor,
Ambrus Zoltán, Fülep Lajos és Fenyő
Miksa írásaival. Az irodalmi témák
mellett a lap nyitott volt a társművészetekre és a tudományokra. Fülep
Lajos művészettörténész, Zemplén
Győző fizikus, Entz Géza biológus,
Angyal Dávid történész, Gombocz
Zoltán nyelvész, Lukács György esztéta
egyaránt publikált itt. A kitűnő gárdával indult folyóirat anyagi okok miatt,
viharos körülmények között szűnt
meg.
70000,147., SZIKLAY László:
Launer István egy 1848. évi szlovák
röpirat szerzője
/Szláv filologiai értekezések 3./
Bp., 1948. Pázmány P. Tud.egyetem
Szláv Filológiai Int. 59 p.
Kiadói papírborítóban.
„Tolnai Gábornak szeretettel, nagyrabecsüléssel – Budapest, 1948. VII.
16. Sziklay László” a jeles irodalomtörténésznek dedikált példány!
8000,148., SZOMAHÁZY István:
Előadások a feleségképző akadémián
Bp., 1904. Singer és Wolfner.
253 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

„Schiller Zsigmond úrnak régi,
őszinte tisztelője – Szomaházy” a
Pester Lloyd jeles publicistájának,
szerkesztőjének dedikált példány!
20000,149., Szombat – Dr. KenézKurlander Ede szemléje. XI. évf.
1938. 1-25. szám. Teljes évfolyam.
(Bp., 1938. Dr. Kenéz Kurlander Ede.)
számonként 16-20 p. a rajzos címlapok
Berény Róbert munkái.
Korabeli félvászon kötésben.
„… Dr. Weinberger Lipótnak,
fogolytársamnak, tiszteletem, nagyrabecsülésem, hálám és szeretetem
jeléül. 1944 julius 25-én… Dr. KenézKurlander Ede” egy teljes oldalon
dedikált példány!
Utolsó évfolyam, ezt követően már
nem állt módjában tovább szerkeszteni
és kiadni lapját írja a „Béke és az
Igazság szavai” című pamfletjében. A
fellelhető adatok szerint Dr. Kenéz
Kurlander Ede (Nagyvárad, 1870. –
Bp.?, 1952.) feleségével együtt túlélte a
holokausztot.
36000,150., SZŐLLŐS Gyula:
Végszó – Elmélkedések versben és
prózában.
Kassa, 1943. „Szent Erzsébet” Ny.
40 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Az elülső borító verzóján „ex-libris Honthy Hanna”.
„Honthy Hannának a klasszikus szin,
tánc, énekművészet diadalmas babér
koszorúzott művésznőjének, alázatos
tisztelettel – 1943. IX/10. Szőllős
Gyula” dedikált példány!
16000,-
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155., TÓTHFALUSI Miklós:
Az orvos’ viszonyairól / Orvos-tanári
méltóságra emeltetése alkalmával - -.
Budán, 1839. M. Kir. Egyetem.
4 sztl.lev. 11-28 p. 1 sztl.lev.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben. A címlapon lent korabeli kézírásos feljegyzés: „Vótt egy évig
Miskolczon bölcselkedést hallgató.”
Tótfalusi Miklós (Aszaló, 1811. – Bp.,
1879.), gyümölcstermesztő, orvos.
Miskolcon lett gyakorló orvos, ahol
részt vett az 1840-ben megalakult Tudós Társaság munkájában. Mint orvos
végigharcolta a szabadságharcot, 1849ben a Kazinczy-hadosztály főorvosa. A
szabadságharc leverése után Miskolcon élt. Számos cikke jelent meg szaklapokban.
20000,156., Uj Szin - Modern művészeti
folyóirat. Szerkeszti Rózsa Miklós. I.
évfolyam. 2. szám. 1931. április.
(Bp.), 1931. (Biró Miklós ny.)
50-96 p. gazdagon illusztrálva.
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Bortnyik Sándor munkája.
Az avantgárd folyóiratnak összesen
három száma jelent meg. Az 1930
októberében és az 1931 márciusában
megjelent számon is „I. évfolyam 1.
szám” szerepel. A közreműködők
között találjuk Berény Róbert, Gró
Lajos, Hevesy Iván és Molnár Farkas
nevét is. Lakatos: 4172.
30000,157., ULLEIN-Reviczky Antal:
A trianoni szerződés területi rendelkezéseinek jogi természete
/A Pécsi M. Kir. Erzsébet-Tud.egyetem
kisebbségi intézetének kiadványai./

151., TAMÁSI Áron:
Virágveszedelem
(Bp., 1933.) Révai. 254 p. 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált,
festett fatáblákkal, amely Végh Dezső
munkája. Aláírt példány!
14000,152., TÁRCZY Károly:
Nagy Péter czár és Magyarország
Munkács, 1905. Grünstein Mór kny.
1 sztl.lev. 94 p. 1 sztl.lev.
Későbbi ízléses félbőr kötésben, a
kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve. „Dávid Manó kedves barátomnak – Dr. Tárczy Károly 905. V./20.”
dedikált példány! Nagy Péter czár és
Rákóczi Ferencz szövetségéről értekezik.
30000,153., TÉREY (Károly):
Elmélet és szemlélődés
Propylaeumok bírálatáúl.
Pesten, 1843. Geibel Károly. 59 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben, a címlapon alul az impresszum levágva (vélhetően korabeli
feljegyzést távolítottak így el), gondosan korabeli papírral pótolt. Az impresszum adatok korabeli kézírással a
címlapra feljegyezve. Szontagh Gusztáv
filozófiája ellen írt munka.
10000,154., TERSÁNSZKY J. Jenő:
A szerelmes csóka
(Bp., 1937.) Franklin-T.
165 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Radó munkája. „Kodolányi Jánosnak
szeretettel Tersánszky J. Jenő 937”
dedikált példány!
24000,35

160., WEÖRES Sándor:
Hideg van - Versek.
Pécs, 1934. Kultúra.
59 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A költő első
verseskötete. A címlapon „Schridde
Ottília” poss. bélyegző. „Tilának,
szeretettel - Cina. Pécs, 1938. okt. 8.”
a költő becenevén dedikált példány!
A költőt édesanyja becézte így, ő adta
neki a Cina becenevet, valamint
gyerekkori legbensőségesebb barátai
hívták így. Weöres Sándor a pécsi
egyetemi évei alatt egyik iskolatársa
családjánál a megözvegyült Schridde
Lászlóné (Zettin Ottília 1889-1980)
családjánál lakott egy ideig. Két lánya
volt Schridde Ottília (1919-2000) és
Schridde Éva (1914-2001). Weöres
nagyon jó viszonyban volt a lányokkal,
hírbe is hozták Évával, akivel közös
verset is írt az egyetemen. Kettőjük
iskolai munka kapcsolata nyomán
keletkezett A vers születése című tanulmánya, doktori disszertációja.
(Fehér Zoltán nyomán)
„Cina”-ként dedikált kötete aukción
még nem szerepelt, maga az első verseskötet is nagyon ritka.
80000,-

Pécs, 1943. Szukits. 235 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
20000,158., (VAJDA János) Arisztidesz:
Önbirálat
Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang.
2 sztl.lev. 115 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a borító verzóján fametszett ex-liris „Dr. Koczogh
Ákos”.
10000,159., WEINBERGER (Vincze)
Sándor: Vörös Hajnal
Ébresztő írások. (Versek.)
Sátoraljaujhelyben, (1907.)
Ny.: Alexander Vilmosnál.
40 p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.ű
„Erdélyi Árpádnak, akit még én is
megtudtam szeretni két hét alatt,
szeretettel – Weinberger Sándor.
Eperjes, 1907. június 15.” dedikált
példány!
Vincze Sándor (eredetileg Weinberger)
(Sátoraljaújhely, 1886. július 3. –
USA, 1946.) hírlapíró, magánzó. A
Magyarországi Tanácsköztársaság alatt
Preusz Mór és Dienes László mellett
városi népbiztos volt. Emiatt 1919
augusztus 13-án letartóztatták, ám
augusztus 25-én már szabadlábra
helyezték. Bécsbe emigrált, ahonnan
Kondor Bernáttal szitkozódó levelet írt
Lukács György ellen. Még ugyanebben
az évben az Amerikai Egyesült
Államokba emigrált, s itt is halt meg
1946-ban.
24000,-
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