
 Szeretettel köszöntjük kedves vásárlóinkat antikváriumunk fennállásának 20. évfordulóján!
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A Múzeum Antikvárium 35. árverése

2019. november 20-án (szerdán) 17 órakor
a Kossuth Klub (Bp., VIII. Múzeum u. 7.)
dísztermében.

Az árverés anyaga 2019. nov. 8-tól 19-ig
üzletünkben személyesen, valamint a
www.axioart.com, és honlapunkon, a www.muzeumantikvarium.hu internetes 
oldalakon (tételenként illusztrációval) tekinthető meg.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy az árverés menetébe interneten is be lehet kapcsolódni,
illetve licitálni az árverési feltételekben leírtak szerint.

Múzeum Antikvárium 1053 Budapest, Múzeum krt. 35.
Telefon: 317-50-23, 235-0606 Mobil: 06-20-339-15-15
E-mail: info@muzeumantikvarium.hu



Árverési feltételek

• Az árverésen a helyszínen biztosított, számozott, névre kiadott tárcsákkal lehet licitálni, melyek név és lakcím megadása mellett 
átvehetők az árverés kezdete előtt. Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy további árveréseinken is az első regisztráció során kapott 
tárcsákkal tudnak licitálni.
• Akik interneten kívánnak az árverésen részt venni, az aukciót megelőzően regisztráltatniuk kell, a www.axioart.com oldalon, 
(a Múzeum Antikvárium katalógusába belépve) ahol részletes információt kaphatnak a licitálás feltételeiről.

• A könyvek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrendjében bemondja a tételek számát és kikiáltási árát.

A vételár
 1.000   – 5.000,- Ft között 200,- Ft
 5.000   – 10.000,- Ft között 1.000,- Ft
 10.000   – 50.000,- Ft között 2.000,- Ft
 50.000   – 100.000,- Ft között 5.000,- Ft
 100.000  – 200.000,-   Ft között 10.000,- Ft
 200.000  – 500.000,-   Ft között 20.000,- Ft
 500.000  – 1.000.000,- Ft között 50.000,- Ft
  1.000.000,-   Ft felett 100.000,- Ft
összeggel emelkedik.

• Az árverésvezető az árat addig emeli, amíg csak egy ajánlat marad, és ezt mint legmagasabb összegű ajánlatot leüti.
El nem kelt tételek az árverés menetében bármikor visszakérhetőek; leütött tételek nem. Vásárlási szándékát kérjük egyértel-
műen jelezze.

• A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, a vételárat helyben, illetve 15 munkanapon belül üzletünkben készpénzben, 
vagy átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a teljesítés a fenti határidőn elül nem történik meg, az árverésvezetőnek jogában áll 
a tételt, ill. tételeket más számára felajánlani.
A vételár a leütési összegből +20% árverési díjból áll.
A megvásárolt tételek üzletünkben az árverést követő első munkanapon vehetők át.

• Azoknak a vásárlóknak, akik az árverésen nem tudnak személyesen részt venni, módjukban áll vételi megbízást adni. Az ügyfél 
a megbízással egyidejűleg az általa felkínált vételi összeg 50%-át kifizeti, illetve postára adja. Intézmények vételi megbízását 
előleg befizetése nélkül elfogadjuk. Vételi szándékukat szabályos, cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő levéllel erősítik meg.
Felső értékhatár nélküli megbízást nem fogadunk el.

• Azonos összegű ajánlat esetén a helyszíni árverező előnyt élvez.
Több, magas vételi megbízás esetén az árverésvezető fenntartja a jogot, hogy a katalógusban megjelent kikiáltási ártól eltérjen.
A vételi megbízásokat licitként bemondva érvényesíti.

• A védetté nyilvánított tételekre az illetékes közintézményeknek elővásárlási joguk van.
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1. ADY Endre: A minden titkok verseiből. Első kiad.
Bp., [1910]. Nyugat. 104+[4] p. Prov.: Szennycímlapján Merkly-
Belus József nagykanizsai gyógyszerész bélyegzett exlibrise. 
Előzékén beragasztott későbbi exlibris.
Korabeli vászonkötésben; az eredeti első borító bekötve. A bo-
rítórajz Falus Elek munkája. 12.000,-

2. ADY Endre: Sápadt emberek és történetek. Első kiad.
Bp., [1907], Lampel R. (Wodianer ny.). 62+[2] p.
(Magyar Könyvtár 497.)
Hozzákötve:

ADY Endre: A tizmilliós Kleopátra és egyéb történetek. 
Első kiad.
Bp., [1910], Lampel R. (Wodianer ny.). 63+[1] p. Prov.: „Bisztray 
Gyula 1922.” 

(Magyar Könyvtár 586.)
20. századi, aranyozott táblájú, csinos 
félvászon kötésben, az eredeti borítók 
bekötve. 8.000,-

3. ADY Endre: Uj csapáson. Novellák. Első kiad.
(Bp.), [1909. Schenk.] (Engel S. Zs. ny.). 64 p. Szövegközti rek-
lámokkal.
(Mozgó könyvtár XXVII.)
20. századi félvászon kötésben, az eredeti borítók bekötve.
 8.000,-

4. ARANY János: A tölgyek alatt. Válogatta és a bev. tanul-
mányt írta Keresztury Dezső. Keresztury által dedikált.
[Bp.], 1967. Magyar Helikon. 67+[5] p.
A kötet előzéklapján beragasztott kéziratos verssel, szenny-
címlapján újabb verssel, címoldalán verses dedikációval. Va-
lamennyi vers Debrőczi Tibor (1915-1975) orvosnak és fele-
ségének szól.
Kiadói, aranyozott papírkötésben, sérült borítóban. 12.000,-

5. ARANY János: - - összes és hátrahagyott munkái. 1-12. köt.
1-8. köt: Összes munkái. 9-12. köt.: Hátrahagyott iratai és le-
velezése.
Bp., 1883-1889. Ráth M. [6]+448+XV+[1] p.; [6]+654+[2] p.; 
[6]+464+[2] p.; [6]+453+[1]+VI p.; [6]+548+XXXII p.; [6]+475+[3] 
p.; XXXI+[1]+591+[1] p.; [8]+XLVII+[1]+520+XVIII+[2] p.; 1 t. (a 
szerző félalakos portréja, acélmetsz.)+[2]+LI+556 p.; 1 t. (a 
szerző portréja, acélmetsz.)+[4]+575+[1]+XLIII+[1] p.+2 t. (eb-
ből 1 színes); 1 t. (a szerző szülőháza)+[4]+XIX+494+[2] p.+2 
mell. (kézirathasonmás); 1 t. (a szerző családja)+[4]+475+[1] 
p.+5 t.
Egységes, kiadói festett, aranyozott, piros egészvászon dísz-
kötésben, körül aranyozott élmetszéssel. A kötés Gottermayer 
N. műhelyében készült. 80.000,-

6. BALKÁNYI SZABÓ Lajos: Magyar ősmesék, mint hitre-
gék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve.
Debreczen, 1860–1862. Okolicsányi és Társa ny. [4]+VIII+[9]–
310+[2] p.; [8]+169+[3] p. Levelei néhol rozsdafoltosak, a cím-
lapokon korabeli tulajdonosi névbejegyzések.
A műnek 1879-ig összesen öt sorozata jelent meg, az első 
sorozat az „első, második és a harmadik évezred” ősmeséit  1. 2. 3.
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tartalmazza. Példányunkban csak az első és második évezred 
meséi vannak.
Tartalom: I. rész: Elődan, A fehér kígyó, A vasfű, Féniksz, A 
kisujjnyi ember, Nünü. II. rész: Szaksza vára, Rósavirág.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 6.000,-

7. BENEDEK Marcell: Naplómat olvasom. Dedikált.
Bp., 1965. Szépirodalmi. 582+[6] p. Címlapján a szerző autog-
ráf sorai: „Kovács Katinak szeretettel Marci bácsi 1965 jul. 8”.
Kiadói, aranyozott címfeliratú vászonkötésben, eredeti, kissé 
sérült védőborítóban. 4.000,-

Bibliofi l
8. ELEK Artúr: Fáy Dezső a festő és illusztrátor.
Bp., 1929. Amicus (Biró M. ny.). 32 p.+16 t. (ff . illusztráció, 
kétoldalas). Utolsó számozott levele enyhén barnafoltos, az 
illusztrációs oldalak kissé hullámosak.
Kiadói, restaurált gerincű, illusztrált borítóban. 8.000,-

9. FÜST Milán: Advent. Derkovits Gyula rajzaival. Első kiad. 
Számozott, aláírt.
Bp., 1923. Amicus. [2]+118+[1[ p.
Számozott: (300/114), az író és az illusztrátor által aláírt pél-
dány.
Kiadói, sérült gerincű, aranyozott táblájú papírkötésben, az 
eredeti fűzött kiadás első borítója bekötve. 10.000,-

10. (HÁZY Albert): Mese az idegenről és a fejedelem hét 
lányáról. [Leporello.]
Szeged, 1936. Tett. [8] p. 
Kolofon: „Ezt a mesét a szegedi fi atalok művészeti kollégiuma 
ismeretlen napon kelt határozata végrehajtásának eredménye-
képpen megirta Házy Albert, aki a határozathozatal idejében a 
kollégium tagja volt, Bittera Béla üzemvezető irányitása mellett 
szedte Székely Sándor szedő, nyomta Futó Lajos gépmester. 
Készült Traub B. és Társa nyomdájában Szegeden a köteles 

példányokon kivül a kol-
légiumi határozat értelmében ösz-
szesen három példányban: az első KNER IMRE 
KÖNYVNYOMTATÓ, a második a kollégium, a harmadik a 
szerző részére”.
Kiadói, spirálfűzött, kartonált lapokon. 60.000-

11. (Régi népballadák könyve.) Molnár Anna, Julia szép 
leány, Kőmives Kelemenné és egyéb régi balladák könyve. 
Fametszetekkel diszitette Kozma Lajos. (Kísérőszó Angyal 
Géza.)
Bp., 1921. Amicus (Kner ny.) 87+[1] p.+7 t. (kézzel színezett 
fametsz.). 500 számozott, velin papíron készült példányból a 
185. számú, kézzel számozott példány. Kozma Lajos körzetei-
vel és könyvdíszeivel.
Kiadói, aranyozott, sárga vászonkötésben. 16.000,-

   12.
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12. [SASSY Attila] Aiglon: Ópium-álmok.
(Bp., 1918. Táltos.) [2] p.+9 t. (eredeti cinkográfi ák; önálló la-
pok). 2. kiad., először 1909-ben jelent meg.
”Az Aiglon művésznéven alkotó művész a magyar szecessziós könyvil-
lusztráció és alkalmazott grafi ka legnagyobb művelői közé sorolható. A 
hazai formakincsből táplálkozó, Kozma Lajos és Kós Károly által fémjelzett 
irányvonaltól eltérően ő az Aubrey Beardsley nevéhez köthető, erotikával 
telített stílus képviselője. Albumának mindkét kiadása kis példányszám-
ban láthatott napvilágot, így a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak.”/
Központi/148.
Kiadói, illusztrált, bordó hajtogatott papírmappában. Kifogás-
talan példány.
 120.000,-

13. TÚRI-POLGÁR István Nyárvégi képek. - - Berettyói 
linoleum-metszetei. Bevezető: Szép Ernő.
Mezőtúr, 1925. Török ny. [6] p.+12 t.+[4] p.
Számozott: 250/214. példány.
Fűzve, kiadói borítékban, a címlapon a szerző linoleummetszetű 
címképével. 8.000,-

14. [Boncza Berta könyvtárából] HALMÁGYI Sándor: 
Saphira. Történeti regény. 2. köt.
Kolozsvár, 1859. Szerző. [2]+278 p.
Előzéklapján tulajdonosi névbejegyzés: „Boncza Bertuka”.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben; körül aranyozott 
élmetszéssel. 10.000.-

15. CZUCZOR [Gergely]: - - költeményei. A költő arcképével 
és életrajzával. 1-3. köt. [egybekötve].
Pest, 1858. Heckenast G. 1 t. (acélmetsz., a szerző portré-
ja, Barabás – Axmann)+XXVIII+[2]+226 p.; X+[2]+244 p.; 
VIII+[4]+227+[1] p. Címlapján Jósika Miklós tulajdonosi név-
bélyegzője, szennycímpján és a címképmetszeten vaknyomá-
sú bárói címerével. A könyv későbbi tulajdonosa (címlapon pi-
ros tintával) Fornet László, Fornet Kornél ’48-as honvédőrnagy 
unokája.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben. 15.000,-

16. CZUCZOR Gergely – FOGARASI János: A magyar 
nyelv szótára. Első kiad.
A Magyar Tudományos Akademia megbízásából készítették - - 
és - -. 1-6. köt.
Pest, 1862-1874. Emich G. – Athenaeum. [6]+164 p.+ 1326 
h.+[1] p.; [4] p.+1774 h.+[1] p.; [4] p.+1584 h; [4] p.+1312 h; [4] 
p.+1506 h.+[1] p.; [4] p.+1282 h.+[1]+8+[2] p.
A 2., 4. és 5. kötetek címlapjának verzóján, a lap teljes hosszá-
ban indokolatlan cellux-csík ragasztás. Prov.: Az első kötet elő-
zéklapján Törs Kálmán tintával írt ajándékozó sorai: „Kedves 
barátomnak Pólya Ferencnek szíves emlékül Szentesen 1884. 
junius 1-én piros pünkösd napján Törs Kálmán”.
Törs Kálmán (1843-1892) hírlapíró és országgyűlési képviselő. 1878-tól a 
szentesi kerület országgyűlési képviselője. Mint politikus a függetlenségi 
és 48-as párt híve. Pólya Ferenc (1848-1901) szentesi gimnáziumi tanár, 
megyei és városi képviselő, a Szentesi Függetlenségi és 48-as Párt és a 
Szentesi Kaszinó elnöke.
Valamennyi kötet előzéklapján G. F. Cushing írógéppel írt apró 
etikettje. George Frederick Cushing (1923–1996) nyelvész-
professzor, a magyar nyelv és irodalom oktatója Angliában a 
Szláv és Kelet-európai Tanulmányok Iskolájában.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben. 60.000,-

17. CSOKONAI VITÉZ Mihály nevezetesebb poétai munkái 
két kötetben a szerző képével együtt. Kiadta Márton Jósef. 
[Egybekötve.]
1. köt.: A Tavasz. Lilla. Ódák. 2. köt.: Dorottya. Békaegérhartz. 
Elegyes versek. Anákreoni dalok.
Bécs, 1816. Pichler A. – Zweck B. 1 t. (rézmetsz. címkép)-
+XVI+224; 1 t. (rézmetsz. díszcímlap)+183 p.
A címlapokon régi gyűjteményi bélyegzések.
Mindkét kötet három-három része önálló címlapot kapott, az első 
kötet három, valamint a második kötet első és negyedik részét 
Pichler, a második és harmadik részt Zweck nyomtatta Bécsben.
Korabeli, restaurált gerincű félbőr kötésben. 24.000,-

18. DÉRY Tibor: Alkonyodik, a bárányok elvéreznek – Kisre-
gények. Dedikált.
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Bp., (1972), Szépirodalmi. 387+[3] p.+1 t. (a szerző portréja, 
Tihanyi Lajos műve).
Címlapján az író Debrőczi Tibor (1915-1975) orvosnak és fele-
ségének szóló dedikációjával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóban.
Hozzá tartozik:

DÉRY Tibor (1894-1977) írógéppel írt, tintával aláírt le-
vele, „Kedves druszám” megszólítással.
Tartalom: Szabadkozik kései jelentkezése miatt, de sok külföldi 
útja miatt nem volt ideje levelet írni. Beszámol egészségi állapo-
táról, mely szerint minden rendben. Felveti a legközelebbi találko-
zást, esetleg Ők jöjjenek egyszer Pestre, de ha nem, talán télen 
egy szép havas, jeges, napsütéses napon lemennek Füredre.
Kelt: 1966. dec. 11.; aláírás: D.T. Alatta felesége (Kunsági Má-
ria Erzsébet) írása: „Millió csókkal Böbe”.
1 lev. 1 gépelt oldal. Hajtogatva, gépírással címzett borítékban. 
Futott. 10.000,-

19. DÉRY Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. 
Regény. Első kiad. Dedikált.
Bp., (1971), Szépirodalmi. 216+[4] p.
Címlapján az író tintával írt autográf sorai: „Debrőczi Tibornak, 
Pankának szeretettel Bp., 1971. II. 2. Déry Tibor”.
Kiadói, feliratozott papírkötésben, eredeti védőborítóban.
 8.000,-

20. [DOBROSSY István] Gyorsirás Taylor rendszere után. 
Magyar nyelvre alkalmazta Dxxxxxy I. 12 kőre metszett táblával.
Pesten, 1843. Geibel K. (Gyurián és Bagó ny., Buda) 46+[2]
p.+12 t. (lith.). Címlapján régi tulajdonosi-, címlap-verzón állo-
mányi bélyegzés. Levelei kissé rozsdafoltosak.
A szerző 1843-ban Pozsonyban az Országgyűlési Tudósításokba dolgozott 
Kossuth Lajos mellett, kinek kedves embere volt. Ezen tankönyv szerint 
tanultak és írtak azon időben Hajnik Károly, Stuller Ferencz, Szily Barna-
bás és más gyorsírók; de ezen időben kezdett Magyarországon Novák 
rendszere is használtatni, főleg Lukács János, Pászthory Zsigmond és 
Gyurits Antal által, így nálunk két rendszer nyert alkalmazást.
Korabeli félvászon kötésben. 6.000,-

Erotika
21. Magyar költők kiadatlan versei.
H.n., é.n., ny.n. 16 t. A táblák közé kartonlapok kötve.
Kolofon: megjelent magánkiadás gyanánt 30 számozott pél-
dányban 1-5 szám kartonpapíron a művész eredeti színezé-
sével. Ezen példány száma 2”.
”A magyar költészet nagyjai [nevében íródott] erotikus, pornográfi ába 
hajló költemények. Csokonai, Fáy András és Tompa Mihály [„stílusában” 
írt] 1-1 vers, valamint egy Petőfi  [nevével fémjelzett] vers és egy kis ver-
ses vígjáték található a bájos kötetben. A szöveget ismeretlen művész 
gyönyörű, kézzel festett, növényi motívumokkal gazdagon díszített, a hal-
vány erotikától a vaskosabb ábrázolásig terjedő rajzai ékesítik. Rejtélyes 
magánkiadás. A szakirodalom sehol nem említi.”/Központi/116/91.
Kiadói, gerincén sérült, aranyozott pergamin kötésben.
 50.000,-

22. VÁTSZJÁJANA: Káma-Szútra. Régi hindu ars amatoria.
Bp., 1947. „Barka” (Béke-ny., Pestszenterzsébet). 331+[3] p. 
Számozott (66(?)/1000) példány.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 4.000,-

23. FEJÉR György: Bévezetés a’ philosophiára vagy is: a’ 
propaedevtica.
Budán, 1836. Magy. Kir. Egy. bet. X+[1]+12–152 p.
Lapjai enyhén rozsdafoltosak.
Korabeli félvászon kötésben. 5.000,-

1 2
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Fekete István hagyatékából
24. [Bogáncs. Eredeti fénykép Fekete István megjegyzésével.]
Készült 1953-54 telén[?] 118x88 mm, zselatinos ezüst nagyítás.
Verzóján Fekete István tintával írt autográf sorai: „Bogáncs 
fi gyelő „stellung”-ban. Mindent meg akar érteni és hiába ma-
gyarázom neki, hogy nem érdemes…”. 30.000,-

25. B(orsos) M(iklós): Fekete István emlékplakett.
A plakett egyik oldalán az író arcképe, neve, születési- és halá-
lának dátuma. Másik oldalán a felirat egy idézet az írótól: „Sze-
retem a könyvet és hiszek benne”.
A plakett átmérője 88 mm, anyaga bronz. Szignált: BM.
Számára készült, selyemmel bélelt dobozban. 20.000,-

26. [BORSOS Miklós]: Fekete István emlékplakett.
A plakett egyik oldalán az író arcképe, neve, születési- és halá-
lának dátuma. Másik oldala üres. Formája enyhe ovális, legna-
gyobb átmérője 80 mm, anyaga bronz. Szignált: M.
Hozzá tartozik:

BORSOS Miklós (1906-1990) levele Ifj. Fekete István-
hoz, Kedves István! megszólítással.
Tartalom: Beszámol róla, hogy hosszú ideig betegeskedett, 
de újra dolgozik. „Mellékelve küldöm e plakettet amit ígértem, 
unokanővérem utazott megbízásra Amerikába s így az ameri-
kaiak révén tudtam eljuttatni. Fogadd szeretettel! Édesanyád 
ezt kapta az ünnepségen.”

Kelt: 1984. ápr. 8., aláírás: Miklós. A 
félbehajtott levél külső felén címzés.

Számára készült, selyemmel bélelt dobozban, a dobozfedé-
len: „Istvánnak sok szeretettel Miklós 1984.”. 24.000,-

27. CSATHÓ Kálmán: Keresztapámék. Elbeszélések. Feke-
te Istvánnak dedikált.
Bp., (1944), Új Idők (Singer és Wolfner). 224+[4] p.
Címlapján a szerző tintával írt sorai: „Fekete Pistáéknak igaz 
szeretettel Csathó Kálmán”.
Kiadói, gerincén enyhén sérült, feliratozott papírkötésben.
 8.000,-

28. DÉNES Zsófi a: Egyszeri kaland. Fekete Istvánnak dedikált.
Bp., 1964. Magvető. 268+[4] p.
Szennycímlapján az írónő nagybetűs, egész oldalas dediká-
ciójával: „Fekete Istvánnak aki magyar mitológiát ír juhászról, 
legelőről, terelő pásztorkutyáról – és szavában felrémlik az 
őshaza és szép es drága Editkének akinek soha mást, mint 
jóságos szavát nem hallottam Szigliget 1966 febr. 20 baráti 
szeretettel el nem feledéssel Dénes Zsófi a”.
Kiadói, feliratozott vászonkötésben, eredeti védőborítóban.
 8.000,-

29. FEKETE István (1900-1970): Huszonegy nap című kis-
regényének teljes, autográf kézirata.
A kézirat írásának kezdete: „1961. január 20. péntek”. 70 lev., 
35 sűrűn beírt oldal.
Az A/4-es lapokra zöld, kék és piros tintával, valamint ceruzá-
val írt szövegben nagyon sok a kihúzás, átírás, javítás. Az első 
nyolc oldalon utólag beragasztott cédulákon kiegészítések.
Első kiadása1965-ben a Magvető kiadó gondozásában jelent 
meg „21 nap” címmel, melyben további 3 kisregény is helyet 
kapott. Ezek: Hú, Ci-nyi, és a Cönde című írások.
Modern vászonkötésben. 300.000,-

30. FEKETE István: Csend * 21 nap – Kisregények és elbe-
szélések. Dedikált.
Bp., 1969. Móra. 359+[5] p. 2. kiad.
Címlapján az író tintával írt ajándékozó sorai fi ának: „Édes 
Mackómnak! Édesapád. 1970,”.   24.
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A kötetben szereplő elbeszélések: Csend, 21 nap, Hú, Ci-nyi, 
Cönde.
A könyv illusztrációi és a borító Würtz Ádám munkája.
Kiadói, feliratozott, illusztrált vászonkötésben, eredeti védő-
borítóban. 25.000,-

31. FEKETE István: Ballagó idő. Életrajzi regény. Első kiad. 
Dedikált.
Bp., 1970. Móra. 452+[4] p.
Címlapján: „Tupikámnak, Édesapád szeretetével 1970 XII. 3.”
Tupika, Fekete Edit, az író lányának beceneve. Fekete Edit középiskolai 
tanulmányait a budai 
Sacré Cœur-rend le-
ányiskolájában végez-
te. 1949-ben, alig 18 
évesen elhagyta a csa-
ládi otthont és a Sacré 
Cœur-rend tagja, apáca lett, még ebben az évben azonban Ausztriába 
emigrált, mivel feloszlatták a rendet. 1989-ben a Voralberg tartományban 
található Bregenz leánygimnáziumának iskolaigazgatójává választották. 
2013 februárjában hunyt el.
Kiadói vászonkötésben, eredeti borítóban, fóliával védve.
 24.000,-

32. [FEKETE István (1900-1970) tintával írt képeslapja fele-
ségének.]
Tartalom: „É. M! Szombaton déltájban érkezünk! Sok csók!”.
Kelt: 1961. jun. 2. A képeslap Keszthely Balaton-part. Expressz 
feladva. 3.000,-

33. FEKETE István: Őszi vásár. Elbeszélések. Dedikált.
Bp., 1970. Móra. 294+[2] p.
Előzéklapján a szerző sorai: „Dr. Jármay Edit Tisztelendő Asz-
szonynak emlékező szeretettel: Fekete István Riedenberg, 
1970. május”. Jármay Edit a zugligeti Angolkisasszonyok szerzetesrend 
(mai nevén Congregatio Jesu) kolostorának apácája volt. 1950. június 
18-ról 19-ére virradó éjjel a budapesti és az egri zárdából a nővéreket 
Máriabesnyőre hurcolták, aki tudott, menekült. Fekete István másnap 

reggel látta az utcára kitett holmikat és néhány nővért. Átengedte nekik 
közelben lévő villájának nappaliját. Az évek során a ház több része is a 
gyarapodó létszámú volt apácáké lett. (Ma Jézus szíve kápolna van a vil-
lában). Jármay Edit, akivel a Fekete család életre szóló barátságot kötött, 
ennek a csoportnak volt tagja, később elhagyta az országot.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóban. 15.000,-

34. FÜST Milán: Konstantin úrfi  fi atalsága. Elbeszélések.
(Bp., 1958), Móra. 195+[1] p.
Szennycímlapján Fekete István tréfás kritikája, ill. ajándékozó 
sorai: „Mondom [F. I.]: - Megnézzük, mit tud ez a Milán? / B 
[Bibócs=Piller Edit=F.I. felesége]: - / P [=Pista]: - Tud! Ahogy ők 
tudhatnak… / 1958. karácsony / Pistád”.
Kiadói, feliratozott gerincű félvászon kötésben, eredeti rajzos 
védőborítóban. A borító Bartha László munkája. 15.000,-

35. KERTÉSZ Erzsébet: Szendrey Júlia. Első kiad. Fekete 
Istvánnak dedikált.
Bp., 1969. Móra. 419+-
[5] p. Előzéklapján a 
szerző sorai: „Editnek 
és Pistának barátság-
gal, szeretettel Ker-
tész Erzsébet 1969. 

 30.  29.
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szeptember 15.”. A dedikáció címzettje Fekete István író és 
felesége, Piller Edit.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti védőborítóban. 4.000,-

36. [SINKOVITS Imre 
(1928-2001) autográf le-
vele ifj. Fekete Istvánnak, 
Kedves Fekete István 
megszólítással.]
Tartalom: Megköszöni a 
70. születésnapja alkal-
mából kapott kitüntetésért 
a gratulációkat. Szabad-
kozik a kései válaszért; 
újévi jókívánságok. – Ez 
a fénymásolóval sokszo-
rosított levél valószínűleg 
több példányban lett el-
küldve ismerősei részére.
A levél tintával írt autográf, 
személyesebb része: „A 
Klárika [Tolnay] temeté-
sén mondottakért kapott 

köszönet jól esett, de méltatlan vagyok rá! Csak a valóságot 
fogalmaztam meg! Baráti szeretettel Sinkovits Imre Ps. F. István 
könyvei sokunk esti vígasz-imája ma is!".
Kelt: 1999. február.
1 lev, 1 beírt oldal; hajtva. 12.000,-

37. Somogyi Helikon. A somogymegyei származású, vagy 
Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somogy-
gyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona.
Szerk. Hortobágyi Ágost. [Fekete István tulajdonosi bejegyzé-
sével.]
Kaposvár, 1928. Merkur ny. 244 p.
Címlapján tulajdonosi bejegyzés: „Annuskától kaptam 1958. 
május 4. Fekete István”.
Modern félvászon kötésben, gerincén címvignetta. 10.000,-

38. SZÉCHENYI Zsigmond: Csui…! 1-2. köt. Dedikált.
Bp., 1961. Szépirodalmi. 263+[1] p.; 239+[1] p. Címlapjain! a 
szerző tintával írt ajánlása: „Bibócsnak! Sok hálás köszönettel 
a rengeteg segítségért! Zsiga 1966.” – „Ugyanaz mint az első 
kötetben, Zsiga”.
Bibócs, Fekete István feleségének (Piller Edit) beceneve.
(Kincses Könyvtár.)
Fűzött, kiadói, illusztrált borítóban. 10.000,-

39. TILDY Zoltán Ifj.: Kölykök és fi ókák. Fekete Istvánnak 
dedikált.
Bp., 1959. Gondolat. 109+[3] p. Oldalszámozáson belül 23 ff ., 
kétoldalasan nyomott t.
Szennycímlapján a szerző tintával írt sorai: „Fekete Istvánnak, 
igen szerény viszonzásul, barátsággal és szeretettel Tihany 
1959 julius 15 ifj. Dr Tildy Zoltán”.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon kötésben, eredeti, fotóval 
illusztrált védőborítóban. 8.000,-

Folyóirat, ujság
40. Jelenkor. Politikai és társas élet encyclopaediája. Külö-
nös tekintettel a hirlapok olvasoira. (Az „Ujabb kori ismeretek 
tárának” folytatása.)
Pest, 1858. Heckenast G. IV+476 p. Egyetlen kiadás. Lapjai 
kissé barnafoltosak.
Modern, álbordázott gerincű, vaknyomással feliratozott félbőr 
kötésben, az eredeti hátsó borító bekötve. 8.000,-

41. Magyar Fogorvosok Lapja. I. évf. 1-4 sz. 1906. A Ma-
gyar Fogorvosok Egyesületének hivatalos közlönye. Szerk. 
Antal János, főmunkatárs Körmöczi Zoltán.
Bp., 1906. Pesti Lloyd. VI+[2]+200+[4x4] p. (reklám).
Hozzákötve:

KÖRMÖCZI Zoltán: Adatok a szájpadlás-defectusok 
rationalis kezeléséhez. Dedikált.
Bp., 1902. Pallas. 14 p.
(Klny az Orvosok Lapja 1902/31-32. számból.)
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Hozzákötve:
KÖRMÖCZI Zoltán: Localis anaesthesia szájműtéteknél.

Bp., 1902. Pallas. 7+[1] p.
(Klny az Orvosok Lapja 1902/44-46. számból.)
Hozzákötve:

KÖRMÖCZI Zoltán: A „tonogén suprarenale” használata 
a fogászatban.
Bp., 1903. Pallas. 7+[1] p.
Korabeli, sérült, aranyozott gerincű vászonkötésben. 6.000,-

42. Moulin Rouge - Parisien Grill - az éjszaka (Éjszaka 
Magazin. A magazint összeáll. és tervezte Vogel Eric, a fotó-
anyag az Angelo Photos [Funk Pál] munkája.) [Farsangi mű-
sorfüzet 1938.]
(Bp., 1938, Tolnai Műint.). [64] p.
A Parisien Grill a Moulin Rouge-hoz hasonló éjszakai mulató, a Paulay E. 
utcában és a Margitszigeten voltak helységei. A Margit-szigeti zenés, tán-
cos revűszínházat Tarján Vilmos működtette. Berendezéseit és díszleteit 
Vogel Erik tervezte.
Tűzött, kiadói illusztrált borítóban. 10.000,-

43. Nemzeti Ujság, melly Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 
a’ magyar nemzetnek köz jovára készittetett. Kiadta Kultsár 
Istvánné. 1829. Második félesztendő, Julius’ elejétől Decem-
ber végéig. 52 sz.
Pesten, 1829. Petrózai Trattner J. és Károlyi I. 416+[204] p. (hir-
detések).
Korabeli papírkötésben, körül pirosra festett élmetszéssel.
 10.000,-

44. Nemzeti Ujság, melly Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 
a’ magyar nemzetnek köz jovára készittetett. Kiadta Kultsár 
Istvánné. 1831. Első félesztendő, Januarius’ elejétől junius’ 
végéig. 52 sz.
Pesten, 1831. Petrózai Trattner J. és Károlyi I. 416+[164] p. (hir-
detések).
Korabeli papírkötésben, körül pirosra festett élmetszéssel.
 10.000,-

45. Pour-Parler. A „Jour” társaság lapja. I. évf. 2-5. sz., II. évf. 2. 
sz. 1899. nov.1-dec 21. és 1900. febr. 2. A „Consorcium” tu-
lajdona. Szerk. [Áldory Viktor] Viki.
Esztergom, 1899-1900. „Consorcium” (Hunnia ny.) 12 p.; 12 p.; 
12 p.; 24 p.; 12. p.
Az esztergomi úri ifjúság lapja, a ”Pourparler. — Egy előkelő, sok társa-
dalmi érzékkel bíró uri társaságnak volt közlönye ez az elevenen, ügyesen 
és szeretettel szerkesztett kis lap, amely különösen büszke lehet arra, hogy 
szép hölgyeink közül több, igazán tehetséges tollforgatót megszólaltatott. A 
zsúrsaison húsvéttal befejeződvén, a lap is — vasárnapi számával — befe-
jezte saisonját, hogy őszre megismételje a Phoenix-történetet. Az ideiglenes 
búcsú alkalmából a hölgyolvasók kedves emléktárgygyal lepték meg a buz-
gó szerkesztőt: Fekete Gézát, lapunk munkatársát.”./Esztergom és vidéke 
1900. 04. 12. 28. sz.
Tűzött kiadói borítókban. 6.000,-

46. Salon és Sport. A „Fővárosi Lapok” képes melléklete. 
Szerk. Wohl Janka és Adorján Sándor. 1891. 1. évf. 2+13 szám. 
(Szept. 22-dec. 27.)
Bp., 1891. Fővárosi Lapok. (Athenaeum ny.).[4] (tarta lom-
jegyzék /1891-92/)+136 (részben számozott) p.
Az első két szám mutatványszám. Címlapján korabeli ma-
gángyűjteményi (Gr. Vigyázó) és későbbi állományi bélyegző. 
A lap mindössze két évfolyamot ért meg.
”Rendes rovataink”: Apróságok, Divat, Férfi ak divatja, Figyelmeztetés fut-
tató sportsmeneinknek, Játékok, Kerékpározás, Kocsizás, Korcsolyázás, 

   42.
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Lóversenyek, stb. A rövid életű folyóirat ezen első évfolyamának szerzői 
közt olvasható pl. Bársony István: Őszi vadászatok és Szoknyás nimródok 
c. írásai, Dessewffy Arisztid: Bölény-vadászat Zemplénben, Pekár Gyula: 
Race-hajóban, Porzsolt Gyula: A budapesti lawn-tennis egylet, Szépfaludi 
Ő. Ferencz: Medvevadászat Mármarosban, Szokolay Kornél: Szilágyi De-
zső, mint vívó, írásai. Számos a társasági élettel, sporttal, divattal kapcso-
latos cikk írója álnév alatt maga Wohl Janka.
Korabeli, aranyozott gerincű, puha félvászon kötésben.

 26.000,-

47. Szent-György Képes 
Sportlap 5. évf. 1-24. sz. 1929. 
jan.-dec. Főszerk. Massány 
Ernő.
A Magyar Lovassport Egye-
sületek Országos Szövet-
ségének, huszonegy tag-
egyesületének és az Örkényi 
Rókafalkatársaság hivatalos 
lapja, a lovassportokkal, lóte-
nyésztéssel és a sportok min-
den egyéb ágával foglalkozó fo-
lyóirat. Alapította: D’Orsay Ede 
gróf. [Megjelenik kéthetente.]

Bp., 1929. MLEOSZ. 637+[1] p. (Budapesti Hírlap ny.) Ren-
geteg fotóval, garfi kával illusztrált, igényes papírra nyomtatva, 
elegáns tipográfi ával tördelve. A grafi kus borítókat Garay Ákos 
illusztrációi teszik csinossá.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben; a gerinc az első tábla nyí-
lásánál elhasadt. Az eredeti borítók bekötve. Fólió.
 10.000,-

48. Szent-György Képes Sportlap 6. évf. 1-24. sz. 1930. 
jan.-dec. Felelős szerk. Balásfalvi Kiss Ferenc.
A Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetségének, 
huszonegy tagegyesületének és az Örkényi Rókafalkatársaság 
hivatalos lapja, a lovassportokkal, lótenyésztéssel és a sportok 
minden egyéb ágával foglalkozó folyóirat. Alapította: D’Orsay 
Ede gróf. [Megjelenik kéthetente.]
Bp., 1930. MLEOSZ. 583+[1] p. (Budapesti Hírlap ny.) Ren-
geteg fotóval, garfi kával illusztrált, igényes papírra nyomtatva, 
elegáns tipográfi ával tördelve. A grafi kus borítókat Garay Ákos 
illusztrációi teszik csinossá.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, az eredeti borítók beköt-
ve. Fólió. 16.000,-

49. Szent-György Képes Sportlap 7. évf. 1-24. sz. 1931. 
jan.-dec. Felelős szerk. Balásfalvi Kiss Ferenc.
A Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetségének, 
huszonegy tagegyesületének és az Örkényi Rókafalkatársaság 
hivatalos lapja, a lovassportokkal, lótenyésztéssel és a sportok 
minden egyéb ágával foglalkozó folyóirat. Alapította: D’Orsay 
Ede gróf. [Megjelenik kéthetente.]
Bp., 1931. MLEOSZ. 534+[2] p. (Budapesti Hírlap ny.) Ren-
geteg fotóval, garfi kával illusztrált, igényes papírra nyomtatva, 
elegáns tipográfi ával tördelve. A grafi kus borítókat Garay Ákos 
illusztrációi teszik csinossá.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, az eredeti borítók beköt-
ve. Fólió. 16.000,-

50. Üzenet – Csáth Géza (1887-1987) – XVII. évf. 1-3. sz. 
1987. jan.-márc. [Csáth Géza emlékszám.]
Szabadka, 1987. Üzenet. 292 p.+20 t.
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A havonta megjelenő irodalmi, művészeti, kritikai és társa-
dalomtudományi folyóiratot a kiadói tanács szerkeszti. Elnök 
Balogh István. E szám anyagát összeáll. és gondozta Dér Zol-
tán, grafi kai szerk. Szalma László, a Csáth-rajzokat Tolnai Ottó 
válogatta.
Kiadói, illusztrált borítóban. 6.000,-

51. Vadász- és Verseny-lap. Egyszersmind az országos 
lótenyésztés lapja. 1897. XLI. évf. 1-97. sz. (jan. 1 - dec. 23). 
Kiadótulajdonos és főszerk. Sárkány János Ferencz, felelős 
szerk. Ferdinandy Béla.
Bp., 1897. Vadász- és Verseny-lap. [2] (tartalomjegyzék)+692 p.
Címlapján a kiadótulajdonos autográf, aláírt ajánlása a Magyar 
Lovaregylet számára.
Fűzése laza, egy-egy lap kijár a könyvtestből, de hiánytalan; 
levelei épek, tiszták.
Korabeli, gerinchiányos (egykor) félvászon kötésben. Javítás-
ra szoruló példány. 20.000,-

52. FESZTY Árpád: Az én parasztjaim. [Elbeszélések.] De-
dikált.
Bp., 1897. Pallas. XXVI és 130+[2] p.
Előzéklapján a szerző ajándékozó sorai: „Dr. Gerő Lajos urnak 
kiváló tisztelettel Feszty Árpád”.
A művész egyetlen irodalmi munkája.
Korabeli, egyedi kötésű virágmintás vászonkötésben.
 10.000,-

53. FRANYÓ Zoltán: Barangolás. Kortárs román költők - - 
fordításában. Dedikált.
Bukarest, 1965. Irodalmi Könyvkiadó. 226+[2] p.
Előzéklapján a fordító Létay Lajos költőnek írt ajándékozási 
soraival:  „Létay Lajosnak régtől fogva kedves poétámnak – 
szeretettel Franyó Zoltán Temesvár, 1965. aug. 23.”
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.
 4.000,-

54. GODA Gábor: Poldini úr. Regény. Első kiad. Dedikált.
Bp., 1963. Szépirodalmi. 428+[4] p.
Címlapján az író Debrőczi Tibor (1915-1975) orvosnak és fele-
ségének szóló dedikációjával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóban.
Hozzá tartozik:

GODA Gábor (1911-1996) író, írógéppel írt levele 
Debrőczi Tiboréknak, „Kedves Debrőcziék!” megszólítással.
Tartalom: Nagyon megköszöni a segítséget és fi gyelmet, mely-
ben része volt. Részletesen beszámol aktuális betegségeiről, 
annak kínjairól. Invitálja őket otthonukba, könyvét ajánlja olva-
sásra „A jóbarátság előzetes serkentése végett küldök egy kis 
izelitőt irásaimból. hátha kedvük támad Godáék fokozottabb 
fogyasztására.”.
Kelt: Budapest, 1963. február 28. Aláírás (tintával) Goda Gábor.
1 lev. 1 gépelt oldal. Hajtogatva, kézírással címzett borítékban. 
Futott. 6.000,-

55. GOMBOS Dániel: Pólgári élethez való lexicon, mely-
ben főként a’ Magyarország’s az Erdélyi nagy fejedelemség 
geographiájára, históriájára, statisticájára, nemzettségei leírá-
sára… 1. darab (Aba-Blatnik) [Unicus.]
Debreczenben, 1837. Tóth L. XIV+[2]+336.p.
A nyolc kötetesre tervezett munkából csak az első kötet jelent 
meg, a további hét kéziratban maradt. Nyomatott 3000 pél-
dányban. Címlapján egykori állományi bélyegzés, melyet az 
előzéklapon törölt bélyegzővel érvénytelenítettek.
Korabeli papírkötésben, gerincén címvignettával.
 20.000,-

56. GÖNCZI Ferenc: A somogyi betyárvilág.
Kaposvár, 1944. Szerző (Uj-Somogy ny.). 467+[1] p.+2 t. Szö-
vegközti képekkel és ábrákkal gazdagon illusztrált.
Újrakötése során az ívek nem egyenletesen lettek felfűzve, 
ezért a körülvágásnál egy-egy paginába belevágtak. Tiszta, 
szép belívekkel.
1960-as évekbeli, gerincén aranyozott félvászon kötésben; az 
eredeti borító bekötve. 8.000,-

1 2
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57. GVADÁNYI József, gróf: A világnak közönséges históriája.
A mellyet magyar hazájához viseltető szeretettül ösztönöztet-
vén, és néhány jeles, és hiteles Authorokból ki-szedegetvén 
ugyan ezen Hazájának élő nyelvén bátorkodik nékie … bé-
mutatni – – Magyar Lovas generális. 1-9. köt. [A címszöveg kö-
tetenként kissé változik.]
Pozsonban, 1796-1811, Wéber S. P. 1 t. (címkép, réz-
metsz.)+[14]+422 p.; 1 t. (rézmetsz.)+[10]+376 p.; 1 t. (réz-
metsz.)+[2]+325+[3] p.; 1 t. (rézmetsz.)+[10]+360 p.; 1 t. (réz-
metsz.)+[14]+339+[1] p.; 1 t. (rézmetsz.)+[10]+460 p.; [6]+360 
p.; 1 t. (rézmetsz.)+[6]+296 p.; [8]+368 (helyesen 268 p.).
A szerző arcképét Johann Mansfi eld, a címképmetszeteket 
Gottfried Prixner (2-6. köt.) és Seipp Károly Keresztély (7-8. 
köt.) metszették. A francia Millet nyomán írt munkát Gvadányi 
1801-ben bekövetkezett halála után Kis János folytatta a 7. és 
8. kötettel, majd Sikos István fejezte be az 1811-ben megjelent 
9. kötettel.
Eltérő korabeli kötésekben. Hét kötet papírkötésben, kettő 
bordázott, aranyozott félbőrben. 120.000,-

58. GYALUI Farkas: Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság 
ötven éve 1888–1938. Dedikált.
Kolozsvár, 1939. Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság (Minerva 
ny.) 35+[1] p.
Fűzött, kiadói borítóban. 3.000,-

59. HÓMANN Bálint: Tájékozódás az ugynevezett paraszt-
gazdaságok rendezése körül. Irta - - gazdatiszt.

Pest, 1859. Beimel J. és Kozma V. VIII, 85+[2] p. Szöveg közti 
és egész oldalas alaprajzokkal.
Fűzött, kiadói borítóban. 4.000,-

60. HORVÁTH E. János A babonáról. Jó tanácsok a magyar 
nép számára. Dedikált.
Bp., 1906. Szent-István-Társ. 113+[3] p. Címlapján a szerző 
ajándékozási sorai: „Lissák Kálmán kedves kartársamnak 
túristás szeretettel Bpest 907. V. 2. Horváth E. János”. A címla-
pon későbbi, zöld tintás tulajdonosi bélyegző.
Korabeli vászonkötésben. 4.000,-

61. HUFELAND, (Christoph) Christóf Wilh(elm): Az em-
beri élet meg-hoszszabításának mestersége. Íratott - - által.
Most pedig német nyelvből Magyarra fordítatott, [...] a’ Magyar 
Hazára szabatott, néhol pedig meg-bővíttetett Kováts Mihály 
által. 1-2. rész [egybekötve]. Első kiad.
Pesten, 1798. Trattner. XVI+271+[1] p.; [4]+259 p. Az első kötet 
utolsó levele sérült, a második kötet utolsó három levele má-
solatban pótolt.
Korabeli, négy bordára fűzött, restaurált gerincű, félbőr kötés-
ben, gerincén címvignettával. 24.000,-

Ifjúsági és gyermekirodalom
62. Tányértalpú Koma új képeskönyve. Róna Emy rajzaival.
Bp., [1944], Singer és Wolfner. (Posner ny.). [18] p. (színes 
táblák, hátoldalon verses szöveggel). Első tábláján alul apró 
sérülés (javítva), a továbbiak szépek, tiszták.
Kiadói, gerincén vászoncsíkkal összefogott táblák. 8.000,-

63. [GARÁDY] GAUSS Viktor: Derült világ. Mesék és képek 
az állatvilágból. Magyar fi uk és lányok számára.
Bp., [1899], Athenaeum. 195 p. Számos szövegközti és 
egészoldalas képpel illusztrálva.
Kiadói, illusztrált táblájú, feliratozott gerincű félvászon kötésben.
 8.000,-

   57.
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64. [Ifjúsági irodalmi bibliográfi ák Zolnai Béla könyvtárá-
ból. Kolligátum]. 

1. OLASZ Péter: A serdülő fi ú a magyar regényben.
Szeged, 1932. Korda R.t. (Prometheus ny.). 97+[3] p.+1 beragasz-
tott lev., a szerző életrajza+1 t. (beragasztott ajándékozó levél).

2. PROSZWIMMER Klára: A francia ifjúsági irodalom a 
XVIII. század elején.
Bp., 1939 (Fővárosi Ny.). 108 p.

3. A Magyar Bibliophil Társaság ifjusági- és gyermek-
könyv kiállítása az Iparművészeti Muzeumban 1921 nov. – 
1922 jan. 
Bp., 1921. [Thália.] 39 p. 500/197. kézzel számozott példány.

4. [SZENTKUTY] DRESCHER Pál: Régi magyar gyer-
mekkönyvek 1538-1875.
Bp., 1934. Magyar Bibliophil Társ. (Kner ny.). 133+[3] p.+14 t. 
(ebből 11 színes), 400/390. géppel számozott példány.
Hozzá tartozik:

SZÉLL István szegedi könyvkötő mester számlája Zolnai 
Bélának.
Korabeli vászonkötésben; a kötetek eredeti borítói belekötve.
 16.000,-

65. MARÉK Veronika: [A Boribon és Annipanni sorozat első 
5 darabja.] Boribon és Annipanni, Jó éjszakát, Annipanni!, 
Boribon születésnapja, Annipanni, hull a hó!, Boribon és a 
hét lufi .
(Bp.), [1970., 1972., 1973., 1974.,1976.] Minerva. 5x[16] p. 
Valamennyi kötet ép, szép, tiszta.
A szerző által illusztrált kiadói félvászon kötésben. 14.000,-

66. TWAIN, Mark: Huckleberry Finn és Tom Sawyer kaland-
jai. Ford. Koroknay István. Enyvári Herbert eredeti rajzaival.
[Bp., 1936]. Révai. 450 p. Oldalszámozáson belül 38 szöveg-
közti rajzzal illusztrált
Az eredeti amerikai szöveg teljes fordítása. A fordítást átnézte 
Karinthy Frigyes.
Kiadói, festett, illusztrált vászonkötésben. Kifogástalan, újsze-
rű példány. 5.000,-

67. IPOLYI Arnold: Magyar mythologia. Első kiad.
Pest, 1854. Heckenast G. (Schmid ny., Pozsony). [4]+LVI+-
600+[2] p. Újszerűen szép tiszta lapokkal (nincs kimosva), he-
lyenként ceruzával, halványan írt kiemelések, jegyzetek.
Modern félvászon kötésben, az eredeti aranyozott címfeliratú 
gerincvászon felragasztva.
 20.000,-

68. JÁNOSI Ferencz: Az ujabbkori rendőrség titkai. 
Francziából ford. - -. 1-2. köt. [egybekötve].
Pest, 1866. Pfeiff er F. [4]+175 p.; [6]+153+[1] p.
Kiadói borítóban, körülvágatlan példány; fűzése laza.
 6.000,-

Jog
69. Erdély országának Három Könyvekre osztatott törvé-
nyes könyve. Melly approbata, compilata constitutiokbol, és 
novellaris articulusokból áll. Most Újjabban, minden Haza-
Fiaknak hasznokra ki-botsáttatott.
Kolosvárott, 1779. Ref. Coll. [4]+444+[2] p.; [8]+188 p.; 
[2]+137+[93] p. (Mutató tábla).
Hozzákötve:

Statuta Jurium municipalium Saxonum in Transyl-
vania. Opera: Mathhiae Fronii.
Claudiopoli, 1779. Ref. Coll. [8]+94+[6] p.
A bibliográfi ákban az azonos évben megjelentetett, nagyobb 

1 2

 63. 62. 66.
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formátumú, eltérő tördelésű mű adatai szerepelnek. Példá-
nyunk a ritkább kiadásváltozat; kisebb formátumú, magasabb 
lapszámú kiadás.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben, a gerinc alján 
apró sérülés. 40.000,-

70. SZEGEDI [János] Joannes: Tripartitum juris Hungarici 
tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, sacris 
canonibus accommodatum. 1-3. rész. [egybekötve].
Tyrnaviae (Nagyszombat), 1767. Typ. Coll. Acad. Soc. Jesu. 
856+[40] p. 4. kiad. Prov.: Exlibris Steph Ulyylaky 1831. Elő-
zéklapján a tulajdonos gubacstintával írt, Bod Péter Magyar 
Athenasából vett, Szegediről szóló életrajza.
Korabeli, gerincének felső részén kissé sérült, öt bordára fű-
zött, aranyozott gerincű bőrkötésben. 15.000,-

71. TÓTH Lajos: Magyar magánjog. Általános tanok [1-2. 
köt.]. Dedikált.
Debrecen, 1922-1923. [4]+360 p.; [2]+456 p. Az 1. köt. máso-
dik, a 2. köt. első kiadás. A kötetszámok ceruzával írva a cím-
lapokon.
Egységes, korabeli vászonkötésben, a gerinceken aranyozott 
címvignetták. 18.000,-

72. JÓKAI Mór: Levente. Történelmi drámai költemény öt 
felvonásban, hét szakaszban. Első kiad. Dedikált.
Bp., 1898. Révai. 191+[1] p. Előzéklapján a szerző kék 

tintával írt autográf sorai: 
„Somló Sándornak bará-
ti emlékül 1902 Dr. Jókai 
Mór”.
(Jókai Mór ujabb regényei.)
Kiadói, festett, aranyozott 
egészvászon sorozatkötés-
ben.
 30.000,-

73. JÓSIKA Miklós: Zrínyi a' költő. Regényes krónika a' XVII-
dik századból. 1-4. köt. Első kiad.
Pesten,1843. Heckenast XX+253+[3] p.; [4]+274+[2] p.; [4]+-
266+[2] p.; [6]+255+[2] p. Minden kötet elejére bekötve 
"Nevezetesb sajtóhibák" cédulája.
(Jósika Miklós’ regényei 16-19. köt.)
Egységes, rendkívül attraktív, aranyozott vászonkötésben, kö-
rül zöldre festett élmetszéssel. 12.000,-

74. JÓZSEF Attila: Medvetánc. Válogatott költemények 
1922-1934. Első kiad.
(Bp., 1934), Révai. 108+[2] p. A kötet felső részén enyhe 
ázásnyom húzódik végig.
Fűzött, kiadói (restaurált gerincű) borítóban. 30.000,-

75. JÓZSEF Attila: Nagyon fáj. - - versei. Első kiad.
[Bp.], (1936). Cserépfalvi (Löbl D. és Fia ny.). 95+[4] p. A borí-
tékot Nemes György tervezte.
Fűzött, kiadói (restaurált gerincű) borítóban. 40.000,-

76. JÓZSEF Attila: Nem én kiáltok. Első kiad.
Szeged, 1925. Koroknay. 110+[2] p.
Modern vászonkötésben. 30.000,-

77. Jubileumi album 1897-1922. [A Magyarországi Artis-
ta Egyesület 25 éves fennállásának emlékére] szerk. Békásy 
Jenő - Seidl Albert.
Bp., (1922), Magyarországi Artista Egyesület. 200 p.+4 t.
A magyar-német kétnyelvű történeti bevezető után az album 
anyagának nagy része mulatók, orfeumok fellépőinek (hazai 
és külföldi) - komikusok, táncosok, zenészek, rövid ismertetői, 
sztorijai, méltatásai; legtöbb esetben fényképpel illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben. 3.000,-

78. KARINTHY Frigyes: Esik a hó. Novellák. Első kiad.
Bp., 1912. Nyugat. 140+[2] p. Címlapján Edvi Illés Aladár tulaj-
donosi bélyegzője.
Fűzött, kiadói (gerincén javított) borítóban, a borítórajz Falus 
Elek munkája. 10.000,-

1 2
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79. KARINTHY Gábor: Bánat. Első kiad. Dedikált.
Bp., 1973. Magvető. 197+[3] p. Dedikált: "Mészöly Katinak régi 
barátsággal és szeretettel: Karinthy Gábor 1974. január 23.”.
Kiadói vászonkötésben, eredeti (kissé sérült) védőborítóban.
 10.000,-

80. KASSÁK Lajos: Isten báránykái. Dedikált.
Bp., 1914. Grill - Benkő. 71+[1] p. Első kiad.
Címlapján tintával írt ajánlás: "Pogány Bélának öszinte tiszte-
lettel, nagyrabecsüléssel Kassák Lajos". A dedikáció felett dá-
tum: „1914 III/16 B-pest”; a lap alján Pogány Béla tulajdonosi 
névbeírás. Előzéklapján P. Gy. exlibrise.
Pogány (M. Pogány) Béla (1896-1962), tanár, író. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten. végezte és nyert fi lozófi ai doktorátust. 1923-27-ig Párizsban 
tartózkodott, ahol a magyar irodalmat propagálta. Szerkesztésében meg-
jelent egy gyűjtemény a modern magyar költők francia fordítású versei-
ből, jegyzeteivel jelent meg a magyar novellisták antológiája. Szerkesztet-
te a magyar-francia szótárt. Tanulmányai és cikkei a Nyugatban és a Pesti 
Naplóban jelentek meg. Díjat nyert a Nyugat novella pályázatán.
Gulácsy Lajos rajzával díszített, kiadói borítóban. 40.000,-

81. KASSÁK Lajos: Napjaink átértékelése. Első kiad.
(Bp.), 1934. Munka. [2]+61+[1] p.
Kiadói, Lengyel Lajos által tervezett borítóban; hátsó borítóján 
alul öt cm-es szakadás. 6.000,-

82. KAZINCZY Ferencz: Magyar régiségek és ritkaságok. 
Kiadta: - -. I. köt. [Unicus.]
Pest, 1808. Trattner M. 1 t. (rézm., Kazinczy András portréja, J. 
Blaschke munkája)+XL+223 p.
Második kiadás, a mű először 1807-ben látott napvilágot, melynek elősza-
vát átírta és egy „Utólírást” függesztett mögé. Mint írja: „most... három esz-
tendeje, hogy ez a munka sajtó alá került”, ezért szükségesnek érzi, hogy 
újabb kiegészítésekkel bővítse. A munka tartalmazza Sylvester János első 
összefoglaló jellegű, tudományos magyar nyelvtanát, Dévai Bíró Mátyás 
ábécéskönyvét, amelynek szerzője Kazinczy előtt még ismeretlen volt, vala-
mint Varjas János 1795-ben, tisztán „e”és „é” betűkkel írt költeményét.
Korabeli, papírkötésben, gerincén címvignettával. 28.000,-

83. KERESZTURY Dezső – STAUD Géza – FÜLÖP Zoltán: 
A magyar opera- és balettszcenika. Dedikált.
Bp., (1975), Magvető. 303+[1] p.
Címlapján Keresztury Dezső ajánlása: „TiborPankának, test-
véri szeretettel szállítja házhoz a színházi látványt Dezső. Bp., 
1975. VI. 4.”.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóban. 6.000,-

84. KERTÉSZ Imre: Az angol lobogó. Első kiad. Dedikált.
(Bp., 1991), Holnap. 152+[8] p. Címlapján a szerző autográf 
sorai: „Halda Aliznak küldöm, nagyon sok szeretettel: Kertész 
Imre”.
Kiadói, illusztrált borítóban. 12.000,-

 76. 75. 74.

 78.  80.
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Kézirat, aprónyomtatvány, fotó, plakát
85. BERDA JÓZSEF (1902-1966) költő Ne szólj szám... 
című versének ceruzával írt kézirata.
Megjelent a költő 1935-ben kiadott Indulat c. kötetében. Ja-
vítás nélküli tisztázat, csak helyenként, írásmódjában és köz-
pontozásában tér el az ismert, itt közölt változattól. Kelt: 1948. 
1 lev. 1 1/2 beírt oldal; hajtogatva. 
Hozzá tartozik:

BERDA József (1902-1966) ceruzával írt, Együgyü rí-
mekkel c. sorai: "Nem Horthy Miklós, sem Rákosi Mátyás a mi 
'szeretett édes apánk' - A mi egyedüli édes apánk megalázott 
szegény hazánk." Kelt nélkül [1948?]. 1 lev. 1/2 beírt oldal; haj-
togatva.

 12.000,-

86. BERDA JÓZSEF (1902-1966) költő tintával írt levelező-
lapja Dr. Debrőczy Tibornak, "Kedves igazgató-főorvos Ur" 
megszólítással.
Tartalom: "a 'Huncut hangon'-ciklustól* függetlenül; elfelejtet-
tem külön is megköszönni a fi gyelemnél is többet: rendkivüli 
humanitását! Megértettük egymást. Hála érte! Most már csak 
az hiányzik, hogy az appeli kultúrpolitika is élni hagyjon!".
Kelt: "Ujpest, 1962 III 24". Aláírás: "Berda József". Címzés: 
"Debrőczy Tibor dr igazgató-főorvos Urnak Balatonfüred, Ál-
lami Szívkórház (Veszprémmegye)". Feladó: "Berda József 

Ujpest Szt. Gellért 
u.31 ép." Postabé-
lyegzett.

Aczél György a nyilas rémuralom után a cionista mozgalomhoz csatlako-
zott. Itt választotta magának az eredeti, Appel Henrik név helyett az Aczél 
György nevet.
Hozzá tartozik: 

BERDA JÓZSEF (1902-1966) költő tintával írt levele Dr. 
Debrőczy Tibornak, "Kedves igazgató-főorvos Ur" megszólí-
tással.
Tartalom: Mivel rossz alvó, s csak hajnal felé kezd elszende-
redni, kéri, hogy reggeli szénsavas fürdőjét későbbre tegyék.
Kelt: Balatonfüred, 1961, II. 8. 1 lev 1 beírt oldal kitépett, koc-
kás füzetlapon; hajtogatva. 12.000,-

87. BERNÁTH Aurél (1895-1982) festőművész 1977-es ti-
hanyi kiállításának vendégkönyvei (2 db.)
Az összesen 92 lapból álló vendégkönyvek minden levelére 
írtak azaz 360 oldalon, ez ca. 3600-4000 aláírás, bejegyzés.
Nyitóoldalán a művész köszönő és köszöntő sorai: „Nagyon 
köszönöm a kifogástalan rendezést. Így a képek szebbek mint 
otthon. Üdvözlöm a látogatókat. Bernáth Aurél”.
A vendégkönyvbe sok külföldi látogató is írt bejegyzést, leg-
többen az NDK-s üdülők közűl, de akad lengyel, „szovjet”, 
„NSZK-s”, olasz, francia és amerikai látogató is. (Pezseg az 
élet a Balatonon.) A bejegyzések zöme elismerő, de akad kri-
tikus hangú is.
Néhány bejegyzés: „Kedves Művész bácsi! Sajnálom,. hogy 
ilyen szomorú vagy, hogy csupa sötét színű képet festesz. – 
Fehér Eszter”. „Kádár János a parlamentből Meg vagyok elé-
gedve és a nejem is Kádár János. Kádárné”, „Sok szeretettel, 
üdvözlettel gratulálunk és további sikereket kívánunk Kállai 

Gyula. Kállai Gyuláné”, „Nagyon sajnálom, hogy a 
Központi Bizottság festője lett: Galeg Tibor”, stb.
Bordó műbőr kötésben.
Hozzá tartozik:

BERNÁTH Aurél festőművész kiállítása 
77. [Kiállítási katalógus.]
(Veszprém, 1977. Veszprém Megyei Múzeu-
mok). [54] p. 
Tűzött kiadói borítóban. 50.000,-  90. 
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88. CZÓBEL Béla (1883-1976) festőművész levele Arató 
Pálnak, „Kedves Arató Pál” megszólítással.
Tartalom: Köszöni a jókívánságokat „de igen kérlek ne küldj 
semmit nekem”, a kiállítást már bezárták, „így nem láthatod. 
Nagyon nagy sikere volt (...) valahogy megvagyok, a munká-
hoz kedvem van és az mindig éltet.”
Kelt: „14/IX/73.”. Aláírás: Czóbel Béla. 130x190 mm, rajzlapon.
Hozzá tartozik:

CZÓBEL Béla (1883-1976) levele Arató Pálnak, „Kedves 
Arató Pál” megszólítással.
Tartalom: Megkapta a „remekművet, gyönyörű munka türelem 
kellett megműveléséhez”… egyenlőre nagyon elfoglalt. nem 
ígér semmit.
Kelt: „SztEndre 23/IX 73”.
Hajtogatva, a művész által címzett postai borítékban. Feladva, 
bélyegezve. 6.000,-

89. CZÓBEL Béla (1883-1976) festőművész levele Arató 
Pálnak, „Kedves Arató Pál” megszólítással.
Tartalom (teljes): „Kedves Arató Pál, A szépen megmunkált 
dísztárgyat Marika a bejárónő felakasztotta a falra. Köszö-
nöm ezt a megnem érdemelt fi gyelmességet, a boroshordó 
SztEndrén maradt. Mindez tulzás, akármennyire is megtiszte-
lő. Részemről boldog új évet kivánok 1974-re Szivélyes üdvöz-
lettel Czóbel Béla”.
Kelt: „Bp 31/XII 73.”.
1 lev. 1 nagybetűs beírt oldal. Hajtogatva, a művész által cím-
zett postai borítékban. Feladva, bélyegezve. 6.000,-

90. A dicsőszentmártoni Pekri-család vendég-
könyve az 1911-1926 közötti időszakból. 
Pekri Géza erdélyi magyar emlékíró (1885-1965) Kis-Küküllő 
megye főispáni titkáraként kezdte pályáját. Feleségével, Fáy 
Blankával együtt élénk közéleti tevékenységet folytattak. Az 
államfordulat után birtokára vonult vissza, majd az Országos 
Magyar Párt helyi, 1928-tól megyei elnöke, római katolikus 
egyházi főgondnok, két ízben városi alpolgármester.
A vendégkönyv 188 beírt oldalán több száz be-

jegyzés látható, amelyek szerint a vendégek közt szinte az 
összes erdélyi nemesi család (pl. a Bornemisza, Bethlen, Fáy, 
Apor, Pálff y, Bánff y, Béldy, Kemény, stb) leszármazottai képvi-
seltették magukat. A vendégek közt találhatjuk a kor íróinak - 
Kemény János, Reményik Sándor és Makkai Sándor - autog-
ráf bejegyzéseit is, de megfordult a családnál vendégségben 
Mailáth Gusztáv Károly gyulafehérvári katolikus- és Nagy Kár-
oly református püspök is.
Korabeli kopottas bőrkötésben. 20.000,-

91. [I. Ferencz József (1830-1916) királyi tanácsosi kineve-
ző 12901. sz. oklevele, 1865.] 
Mi Első Ferencz József Isten kedvező kegyelméből Auszt-
riai Császár (…) Magyarország Apostoli Királya emlékeze-
tül adjuk (…) a dunántúli helvét hitvallású egyház kerület 
superintendesének Nagy Mihály (…) Őt magyar királyi hű TA-
NÁCSOSAINK rendébe és sorába vettük…
Kelt: Salzburg városában, kisasszonyhó tizenkilenczedik nap-
ján, az Úr ezernyolcszáz hatvan ötödik esztendejében (…) 
uralkodásunk tizenhetedik évében. [1865. augusztus 10.].
Aláírás (sajátkezű): Ferencz József, Majláth György. Baloldalt 
lent a beiktatás igazolása.
Papíron, aranyozott uralkodói címzéssel, ill. az adományo-
zott nevének kiemelésével, 
királyi koronával, magyar cí-
merpajzzsal díszítve; címe-
res, papírfelzetes pecséttel.
 45.000,-

  91. 89.
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92. [ENDRŐDI Sándor]: Tanácsok a Tanácsnak. [Verskéz-
irat.]
Endrődi Sándor (1850-1920) költő, író autográf, tintával írt ver-
se Dessewff y Arisztidhez (1854-1922) (a képviselőház házna-
gyi titkára, majd elnöki tanácsosa, politikus, író) elnöki taná-
csosi kinevezése alkalmából.
Kelt: H.n. [ca.1900].
Öt versszakból, 20 sorból álló tréfás hangú alkalmi vers.
2 lev. 2 beírt oldal.
Hozzá tartozik:

[ENDRŐDI Sándor]: Kihagyott strófák.
2 versszak, 8 sor. 1 lev. 1 beírt oldal.
A kézirat első lapján, modernkori, ceruzával írt megjegyzés a 
költő és a vers alanya személyéről. 8.000,-

93. FODOR Antal: A modern szabászat tankönyve. Teljesen 
alkalmas a szabászat magán úton való elsajátítására. Egészen 
új irányelvek szerint szerkesztve az ötödrendszer alapján.
Bp., 1928. Szerző. 283+[1] p. Szövegközti és egészoldalas il-
lusztrációkkal.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 5.000,-

94. [KARINTHY Ferenc (1921-1992) író számára kiállított 
díszoklevél.]

Teljes szöveg: „A Magyar Kom-
munista Párt központi veze-
tősége elismerését és köszö-
netét fejezi ki Karinthy Ferenc 
elvtársnak, aki a Budapesti 
szervezetnek tagja, kiváló vá-
lasztási munkájáért, amellyel 
hozzájárult, hogy a M. K. P. az 
ország első, legnagyobb pártja 
legyen.”
Aláírás és pecsét (nyomtatott) 
Rákosi Mátyás - Magyar Kom-
munista Párt központi vezető-
sége.

Az író- és a szervezet neve kézzel írt, piros tintával kitöltve.
Kelt: [Bp., vélhetően 1947. kékcédulás választás]. Szikra Rt. ny.
322x240 mm, székely-kaput idéző, magyaros, népnemzeti, és 
szocreál motívumokkal díszített kartonlapon. Grafi kusa isme-
retlen.
Széle jobb oldalon kissé beszakadva, bal oldalon iratlefűzés-
hez készült lyukak. 20.000,-

95. KUCZKA Péter (1923-1999) író, költő, műfordító, sci-fi -
irodalmár géppel írt, aláírt levele Botond-Bolics Györgynek, 
„Kedves Barátom!” megszólítással.
Tartalom: „… mellékelten küldöm Neked a két javaslatot. Egyik 
az Archenholz könyvre, a másik a tudományos-fantasztikus 
antológiára vonatkozik. … Baráti üdvözlettel: Kuczka Péter.”
Kelt: Budapest, 1966. október 13.
1 lev. ½ beírt oldal.
Hozzá tartozik: 

KUCZKA Péter (1923-1999): Javaslat a Táncsics Könyv-
kiadónak. [Gépirat.]
Fenti levél melléklete. Részletesen kifejti miért volna érdekes 
az „1812.-ben (megjelent) Pesten Dobosy Mihály fordításában 
J. W. Arcenholz könyve a Flibusztiérek históriája. A könyv több-
szörösen is érdekes és jelentős munka. … ”.
Ismereteink szerint a könyv újabb kiadása nem valósult meg. 
Sajnos az első levélben jelzett antológiával kapcsolatos javas-
lat nincs mellékelve.
2 lev. 2 beírt oldal. 6.000,-

96. KUCZKA Péter (1923-1999): Lagziban. [Verskézirat.]
Kelt: h. n., é. n. A 38 soros vers vélhetően az 1950-es évek 
közepe körül íródhatott, amikor a szerző egyre inkább fordul el 
korábbi ideájától, a sztálinizmustól. A vers 14. sorától a tízezer 
holdtól kérgessé váló kezű parasztember italos állapotú pilla-
natát ragadja meg: „Markát lassan emeli égnek, / komótosan 
és méltóságosan, / megfontolt mozdulata ép olyan, mintha ő 
lenne Jupiter / istennyilával, fellegeivel. / Mi minden rejtőzött 
borában? / Villámot tudna szórni most / sziklát hasítani tudna 
most / ereje széles mámorában.” Ezekben az években jelenik 
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meg (1953) Nyírségi Napló című műve, melyben az észak-
kelet-magyarországi szegényparasztok nyomorúságát és a 
rendszer gyűlöletét írta meg.
A kéziratban számos javítás, kihúzás, átírás látható. Ismerete-
ink szerint kötetben nem jelent meg. 1 lev. 1 beírt oldal.
Hozzá tartozik: 

KUCZKA Péter (1923-1999): Lagziban. [Gépelt tisztázat.]
Fenti vers, szerző által gépelve, az elütéseket, kihagyásokat 
általa javítva. 1 lev. 1 gépelt oldal. 10.000,-

97. MARTYN Ferenc (1899-1986) festőművész levele Arató 
Péternek, kiállítási meghívóján, „Kedves Barátom” megszólí-
tással.
Tartalom (teljes): "Kedves Barátom, bárha tudnék felőletek 
többet életjelnél! Magam megvagyok gondok közepette. Jó 
barátsággal M. Ferenc”.
Kelt: „84, 4, 19,”.
A meghívó a szigetvári vár dzsámijában rendezett kiállításra 
szól, mely 1984. ápr. 13-án nyílt meg.
105x230 mm, 1/3-nál hajtva, ezen a művész grafi kája.
A művész által címzett postai borítékban. Feladva, bélyegezve.
 5.000,-

98. MOLNÁR C. Pál (1894-1981) festőművész autográf le-
vele Arató Pálnénak, „Kedves Carolina” kezdettel.
Tartalom: Sajnálja, hogy a szegedi kiállítás zűrzavarokkal kez-
dődött. „… mérsékelt sikere van. A vidéki gyepü nem érzékeli 
egyik-másik művem elvont jelentését. Lehet, hogy az igazi siker 
majd aféle post-humus siker lesz, amire persze nem sokat adok. 
Műveim bajosan kerülnek vissza jan. vége előtt, tehát vásár nem 
egyhamar nyílik nálam. De jó pénzért minden lehetséges.”
Kelt: Bpest, 1976 XII/26. Aláírás: MCP.
Hozzá tartozik:

MOLNÁR C. Pál (1894-1981) festőművész dedikált ki-
állítási katalógusa. - - Retrospektív kiállítása Szeged, 1976. 
december.
[6] p. Belső oldalán a művész, fi ctollal írt datált dedikációja 
Arató Pálnénak. Hajtogatva. 12.000,-

99. PERLMUTTER Izsák
(1866 - 1932) festőművész tin-
tával írt sorai Dr. Szarka Lajos-
nak, "Kedves Doktor Úr!" meg-
szólítással.
Tartalom (teljes): "Hálás köszö-
netemet feleségem nevében is 
- szívből jövő, Újévi üdvözletünket azon őszinte kivánsággal, 
hogy kedves Doctor Úr egészséget és életpályáját minden-
kor szerencse kísérje. Mindég igaz híve". Kelt: "... 932. Jan. 2." 
Névjegyoldalán tintával írt "Perlmutter Izsák". 1 sűrűn beírt ol-
dal névjegykártyán.
Hozzá tartozik:

PERLMUTTER Izsák (1866 - 1932) festőművész tinta-
ceruzával írt sorai Dr. Szarka Lajosnak, "Kedves Doctor Úr!" 
megszólítással.
Tartalom: "Fogadja kérem szíves résztvételéért hálás köszö-
netemet - mindég kész híve Perlmutter". Kelt nélkül. 1 beírt ol-
dal, (sérült) borítékban. Címzés: "Nagyságos Dr. Szarka Lajos 
úrnak ügyvéd Újpest". 12.000,-

100. PERLMUTTER Izsák (1866 - 1932) festőművész tintá-
val írt újévi (viszont)sorai Dr. Szarka Lajosnak, "Kedves Doktor 
Úr!" megszólítással.

  96. 98.
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Tartalom: "Újévi kedves üdvözletéért, fogadja kérem hálás kö-
szönetünket. (...) mindig igaz híve Perlmutter Izsák". Kelt: "928, 
január 1-én". 1 sűrűn beírt oldal a festőművész névjegykártyá-
ja verzóján. Névjegy oldalán a nyomtatott név tintával javítva: 
"Isaac" áthúzva, hozzáírva "Izsák és neje". Eredeti borítékban. 
Címzés: "Nagyságos Dr. Szarka Lajos ügyvéd úrnak Újpest".
 6.000,-

101. [TAMKÓ Sirató Károly (1905-1980) Vándor móka és 
Korszakváltás c. versének gépiratos tisztázata.] Dedikált.
Vándor móka. „Elindultunk: Balátára malátáért / Galántára pa-
lántáért” kezdettel.
Kelt: H.n. 1967. XI.14.
A dedikáció: „Kuczka Péternek nagyrabecsülő régi barátság-
gal. 1967. XI.14. Tamkó Sirató Károly”.
1 lev.,1 gépelt oldal, hajtva.
Hozzá tartozik:

TAMKÓ Sirató Károly (1905-1980): Korszakváltás. 
"Messze messze / Afrikában / az Oranje folyó partján / élt egy 
apró hottentotta…" kezdettel.
Datálva nincs, a cím fölött a szerző fi lctollal írt neve (Tamkó S. 
Károly), a vers végén, a lap alján a dedikáció szintén fi lctollal 

írva: „Péternek nagyrabecsülés-
sel és szeretettel Charly”.
2 lev., 1 1/2 gépelt oldal, hajtva.
A költő mindkét verse kötetben 
először 1970-ben, a Tengerecki 
Pál – Gyermekversek c. köteté-
ben jelent meg.
A lapokat összetűzték. 15.000,-

102. TARDOS Tibor (1918-2004) 
író, műfordító autográf levele Kucz-
ka Péternek, „Péterkém” meg szó-
lítással.
Tartalom: Hogylétük felől érdeklő-
dik, kéri „postafordultával ha tudsz 
küldj fénymásolatot Nyírségi nap-

lóból megjelenési hely, dátummal. Szemelvényt fordítanék le 
belőle sürgős”.
Kelt: Párizs, 1996. szept. 22., aláírás: Tibor.
1 lev., 1 beírt oldal. Postai levélborítékban, légipostával feladva.
Hozzá tartozik:

KUCZKA Péter (1923-1999) gépelt válaszlevelének má-
solata Tardos Tibornak fenti levelére.
Tartalom: Beszámol felesége betegségéről, ami nagyon 
aggasztja „eljött egy szakorvos, megnézte, motyogott valamit 
a gerincéről… aztán küldött a mentőkért.” Levele második fe-
lében megadja a kért választ. „1955-ben jelent meg, de ere-
detileg az Irodalmi Ujság 1953. november 7.-i számában. A 
parlamenti szokásos ünnepségen már tudtak róla, számosan 
olvasták, számosan fenyegetőztek”… " Most látom, hogy az 
utószót neked ajánlottam, nem is tudom miért, talán antiszemi-
tizmusból, hogy ezzel lejárassalak, tönkre tegyelek.”
Kelt: Budapest, 1996. szept. 27.
1 lev. 1 gépelt oldal. A két levél és a boríték összetűzve.
Hozzá tartozik:

TARDOS Tibor (1916-2004), ceruzával írt, cím nélküli üd-
vözlő versikéje.
”Ezen az estén itt járt s üdvözöl / Egy, a harminc-negyven, 
helyhiány / miatt fel nem sorolhatók közül. Aláírás: Tardos (a T 
betűt virággá formálva). 1 lev., 1 beírt oldal. 8.000,-

Aprónyomtatvány
103. Balaton. Plattensee und Heilbad Héviz. [Utazási pros-
pektus.]
[Bp.], é.n. [ca. 1936], Athenaeum. 47+[2] p. Ff. fotókkal illuszt-
rált, hátsó borítóján a Balaton szállodáinak színes térképével.
Tűzött. 5.000,-

104. Die Dolomiten. [Utazási prospektus.]
Roma, é. n. [ca. 1933], Ente Nazionale Industrie Turistische 
(E.N.I.T.) - Italian State Tourist Department and the Ferrovie 
dello Stato (Italian State Railway). [16] p.+2 térk. 20 x 12 cm.
Tűzött. 8.000,-
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105. [DIVALD Károly Magyar Fénynyomda és Grafi kai Műin-
tézet német nyelven kitöltött, Divald Károly által aláírt levele.]
Tartalom: A bécsi székhelyű Hermann Scheibétől 1400 darab 
nagyobb méretű paszpartut szeretne rendelni. Küld pontos 
leírást és méretet ennek dombornyomásos mintáját illetően. 
Kérdi, tudnak-e nagyobb méretben is paszpartut készíteni.
Kelt: Budapest, 1904. ápr. 8.
A számlalevél Hermann Scheibe részére lett kiállítva, a cég 
rajzos, fényképes fejlécű levélpapírjára.
300x236 mm. Hajtva. 6.000,-

106. [KOZMATA Ferenc (1846-1902) Cs. Kir. Udvari fényké-
pész számlája Vaszary Kolos számára.] 
Kelt: Bp., 1888. nov. 26.
A fotográfus fejléces számláján, tintával kitöltve. 195x230 mm.
A lap alja kissé gyűrött. Hajtva. 4.000,-

107. [MERTNER Róbert Villamos Fényképészeti Műintézet-
ének cégismertető reklámlevele.]
Kelt: [Bp., ca. 1920.] A cég illusztrált, fejléces levélpapírján, 
stencilezett gépirat. 330x217 mm.
Hajtogatva. 3.000,-

108. NÁDOR József (vers) – KÓLA József (zene): Nem tehe-
tek róla: szeretem! Blues. [Kotta.]
Bp., (1927), Nádor K. (Zeneműnyomda). 3+[1] p.
A borító grafi kájának szignója V.T.
Hajtott, bal felső sarka hiányos, szélén néhol apró sérülés. Fólió.
 25.000,-

109. NÁDOR Mihály (zene) - SZÉP Ernő (vers). 1. Gyerekjá-
ték. 2. Gyűrűk. [Kotta.]
Bp., Bárd F. és Testv. (Eberle J. és Tsa. Zeneműnyomdája). 4 p.
A kottában csak a 2. darab szerepel. 343x263 mm.
Tűzött. A litografált címlap jelzetlen ugyan, de stílusjegyek alap-
ján teljes bizonyossággal Körösfői-Kriesch Aladár munkája.
 15.000,-

110. [SELLEI Károly Fényképészeti és Festészeti Műterem 
számlája.]
Kelt: Ujpest, 1910. A cég műterembelsőjével illusztrált fejléces 
levélpapírján.
A fényképész által kitöltve; autográf aláírásával.
300x230 mm.
Négyrét hajtva. 8.000,-

111. VATEA Rádiócsövek. A rádióipar büszkesége! [Termék-
katalógus.]
Bp., [1935], Vatea Rádiótechnikai Gyár. (Révai ny.).
Címlapméret: 185x23 mm (két szelvényen). Grafi kus: Georg. 
[Adler György].
Leporello 12 szelvényen. Hibátlan állapotban. 8.000,-

  108. 109.

  110. 104.
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Fotó
112. [Budapest panorámaképe a Gellért-hegyről. Fotó.]
Készült az 1940-es évek elején, fotósa ismeretlen.
A hat szelvényből, mesterien összevágott kép előterében az 
Erzsébet híd látható, a mai Petőfi  tér magasságában úszó 
strand.
150x583 mm, zselatinos ezüst nagyítás.
Középen kettéhajtva, ezáltal sajnos mintegy tíz cm-en elsza-
kadt. Felülete hullámos, több helyen apró sérülések, repedé-
sek vannak a fotón. Verzója piszkos, két helyen barna enyves 
ragasztóval megerősítve. Ezen hibák ellenére rendkívül érde-
kes, ritka felvétel(ek), profi ra utaló expozícióval. 8.000,-

113. [CSOMAFÁY Ferenc (1936-) Kós Károly (1883-1977) 
építész, író, grafi kusról, otthonában készült 2 fényképe. Vintage.] 
Készült: Kolozsvár, 1975 körül.
2x240x180 mm, hátoldalán a fényképész bélyegzésével.
Csomafáy Ferenc erdélyi magyar újságíró és fotóművész. „Amikor pedig 
eljött az írott szó nagy próbatételének ideje, nem adta el magát, hanem 
visszavonult a képek világába, ahol a cenzúra ereje megtörik, s ahol a 
mondanivaló a legjobban rejthető el úgy, hogy annak, aki kellő oldalról kö-
zelíti a művet, mégis mindent elmondjon“ - Frigyesy Ágnes, Osservatorio 
letterario, Ferrara, 2007. 5.000,-

114. [HORTHY Miklós (1868-1957) és Adolf HITLER (1889-
1945) megszemléli a német U-hajó fl ottát. Sajtófotó.] 
Készült: 1938. aug. 25. Magyar Film Iroda Rt[?].
1938. augusztus 20-án, Berlinben titkos tárgyalások kezdődtek a Führer 
augusztus 21-én azt kérte a kormányzótól, hogy üzenjen hadat Prágának, 
Németország pedig – segítségnyújtás címén – beavatkozik majd, és eldönti 
a küzdelmet. Cserében Magyarország megkapta volna egész Szlovákiát – a 
történelmi Felvidéket – és Kárpátalját is, Horthy azonban nem fogadta el az 
ajánlatot. Hitler ezt követően kiabálni kezdett vele. Horthy fi gyelmeztette, 
hogy távozni fog, mivel ez a hangnem megengedhetetlen egy önálló, ezer 
éves állam képviselőjével szemben. Hitler nyugodt, tiszteletteljes hangnem-
re váltott, azonban ettől kezdve gyűlölettel viseltetett Horthy irányában.
Méret: 128x180 mm, sokszorosított zselatinos nagyítás.
Jobb alsó sarka hiányos, felső sarka repedezett. Verzóján 
szerkesztőségi jelölések, halvány Magyar Film… bélyegző.
 8.000,-

115. HORTHY Miklós (1868-1957) és Benito MUSSOLINI 
(1883-1945) a Zara cirkáló fedélzetén. Sajtófotó.]
Készült: Nápoly, 1936. nov. 26. Hivatalos olasz sajtófotó (LUCE). 
A képen Horthytól jobbra Umberto herceg, háta mögött Darányi 
Kálmán, aki Galeazzo Cianoval (Mussolini veje) beszélget.
Méret: 182x240 mm, sokszorosított zselatinos nagyítás.
A kép felületén néhol töredezések, verzóján szerkesztőségi 
jelölések, a képen szereplők neve, valamint piros ceruzával 
nagy betűkkel: „az egész kép kell!”. 12.000,-

116. [HORTHY Miklós (1868-1957) portréja. Sajtófotó.]
Készült: 1838. jún. 18., fotósa ismeretlen. A fotelben ülő Horthy-
kép hátterének egy részét kimaszkolták, vélhetően csak mell-
kép került nyomtatásra. A kép jobb széle ferdén megvágva.
Méret: 206x157 mm, zselatinos ezüst nagyítás.
Verzóján szerkesztőségi jelölések, dátumbélyegző. 10.000,-

117. MOLNÁR-C. Pál (1894-1981) festőművész aláírt portré-
ja. [Fotó.]
[Bp., 1960-as évek], 135x86 mm, verzóján: Foto Zachariás Bu-
dapest bélyegzés. 5.000,-   115.
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118. [PÁTZAY Pál (1896-1979) szobrászművész üdvözlő alá-
írása Hunyadi-szobrának átadásáról készült montázson.]
A montázson a szoborról (140x85mm) és a szobrászról (85x74 
mm) készült színes fotók és a szobrot ábrázoló bélyeg első 
napi bélyegzése alatt a művész aláírása.
A szobor Pécsen a Széchenyi téren áll.
Kelt: 1956. VIII, 12.
A karton hordozó mérete: 225x180 mm. 5.000,-

119. RIPPL-Rónai József (1861-1927) testvérei társaságá-
ban a Róma-villa előtt. [Eredeti fénykép.]
Készült: [1918 körül], 82x106 mm, celloidin. A felvétel készítő-
je ismeretlen.
A kép verzóján kissé elmosódott tintával írt szöveg: „Rippl-Ró-
nai József, Lajos, Ödön”[?] Az utolsó név nehezen betűzhető, 
de a képen egyértelműen Ödön testvére van.
A fénykép felületén két kisebb törés, verzóján enyhe vízfolt látszik.
 36.000,-

120. [Tihany - Belső tó – Kopaszhegy panorámaképe. Fotó.] 
Készült 1953-ban, fotósa Vákár Tibor (1908-2002) Ybl-díjas 
építészmérnök, festőművész.
A 6 kockából összeállított panorámakép a Kerekhegy északi 
lejtőjéről készült, így a Belső tó, Tihany, a Balaton, a Kopasz-
hegy s annak hajlatában ismét a Balaton látszik a képen.
Méret: 116x650 mm, matt papírra hívott zselatinos ezüst nagyítás.
Verzóján a fotós bélyegzője, valamint, - vélhetően a képek ki-
dolgozásával foglalkozó laboráns – megjegyzései, dátum és 

újabb felvételekre vonatkozó ceruzával írt feljegyzése.
Verzón barna enyves papírragasztóval összeillesztve, kifogás-
talan állapotban. 12.000,-

121. [Tihany - Belső tó panorámaképe. Fotó.] 
Készült 1953-ban, fotósa Vákár Tibor (1908-2002) Ybl-díjas 
építészmérnök, festőművész.
A 4 kockából összeállított panorámakép a Kerekhegy északi 
lejtőjéről készült, így a Belső tó, Tihany és a Balaton is látszik 
a képen.
Méret: 90x422 mm, zselatinos ezüst nagyítás. Verzón barna 
enyves papírragasztóval összeillesztve (egy kocka elvált), két 
kockán a fotós bélyegzője. 8.000,-

   119.
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122. [VERESS Ferenc (1832-1916) 14 fényképe, korabeli 
albumban.]

Valamennyi kép műtermi fel-
vétel, erdélyi urakat és hölgye-
ket ábrázol. A képeken, vagy 
verzójukon korabeli névbeírá-
sok szerint: 3. kép - Kovásznai 
Bán István és neje Domján Ró-
zsa, 4. kép - Gr. Szluhay Cecil, 5. 
kép – Br. Bánff y Béláné, 6. kép 
– Bánff y Dániel és unokái, Anna 
és Erzsébet, 7. kép – Bánff y 
Ernő, 8. kép – Berzenczey Ist-
ván, 9. kép – Szöllősy Lajos és 
felesége Tömösváry Vilma.
Készült: Kolozsvár, 1880-1900 
között.

A képek kabinet méretűek, verzójukon, vagy rectójukon jelzet-
tek; albuminok.
Korabeli, gerincén javított bőr fotóalbumban. A sarokvédő réz 
veretek közül egy, valamint az első tábla középdísze hiányzik. 
Körül aranyozott lapélekkel. 40.000,-

123. [VILT Tibor (1905-1983) szobrász aláírt, datált fotója.]
Fotósa ismeretlen. 145x150 mm, zselatinos ezüst nagyítás.

 5.000,-

Plakát
124. Dolgozó testvérek értetek küzd a Nemzetiszocialista 
Magyar Párt – Hungarista Mozgalom.
[Bp.], Bagossy Zoltán. [1938-39]. Tervezte: Mátyás [?]. Méret: 
700x500 mm.
A rövid életű Nemzetiszocialista Magyar Párt – Hungarista Mozgalom 
a Magyar Nemzeti Szocialista Párt betiltása után egy hónappal alakult, 
1938-ban Hubay Kálmán és az ekkor még előzetesben ülő Szálasi Ferenc 
vezérletével. A második Teleki-kormány az 1939. február eleji Dohány ut-
cai zsinagóga ellen elkövetett kézigránátos merényletre hivatkozva még a 
választások előtt föloszlatta, hogy indulását ellehetetlenítsék.
Vászonra kasírozva, hajtásnyomokkal, szélein beszakadás-
nyomokkal, ép, hiánytalan. 55.000,-

125. 1829-1929. Soproni Zeneegyesület alapításának 100. 
évfordulója alkalmából … Jubiláris Ünnepélyt rendez, amely-
nek fényét Bartók Béla, Demény Dezső, Dohnányi Ernő, dr. 
Hubay Jenő, … Kodály Zoltán, … dr. Székelyhidy Ferenc to-
vábbá a budapesti fi lharmónikusok 40 tagjának és a budapesti 
Bazilika kórusa 16 tagjának megjelenése illetve közreműkö-
dése fogja emelni. [A plakát felső negyedén Sopron litografált 
látképe.]
Sopron, 1929. Soproni Zenegyesület. (Röttig-Romwalter ny.) 
Méret: 1250x630 mm. Litográfi a. Grafi kusa ismeretlen, A. S. 
monogrammal.
Keresztben néhány törésnyom, szélein néhol apró beszaka-
dás; hiánytalan, összességében nagyon szép állapotban.
 60.000,-

126. HÍD közted és köztem. [Irodalmi, művészeti, tudomá-
nyos és társadalmi képes hetilap.]
[Bp., é.n., ca. 1940-44.] Athenaeum Irod. és Nyomdai R.-T. 
Méret: 940x1250 mm. Grafi kusa ismeretlen.
A Zilahy Lajos és Kállay Miklós főszerkesztésében, 1940 és 1944 között 
megjelenő folyóirat vállalt célkitűzése a mérsékelten jobboldali, népi és 
az urbánus értelmiség közötti ún. szellemi hídverés megvalósítása lett 
volna. A munkatársak, szerzők csapata ennek szellemében meglehetősen  117.  118.
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színes képet mutat, közöttük találjuk többek között Kodolányi Jánost, Mó-
ricz Zsigmondot, Németh Lászlót, Tamási Áront, Hunyady Sándort, Jékely 
Zoltánt, Karácsony Sándort, Kassák Lajost, Kolozsvári Grandpierre Emilt, 
Mándy Ivánt, Márai Sándort, Nagy Lajost vagy éppen Cs. Szabó Lászlót.
Japán papírra kasírozva, a lap felületén és széleinél néhány 
kisebb törésnyom, összességében szép állapotban. 25.000,-

127. KÖRÖSFŐI-KRIESCH Aladár (1863-1920): Patrona 
Hungariae. [Irredenta plakát.]
Bp., 1919. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája. 
(Seidner Plakát és Cimkegyár).
Litogfráfi a. Jelezve balra, jobbra monogrammal. Méret: 625 x 
955 mm.
Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) festő- és iparművész, a gödöllői 
művésztelep egyik alapítójának plakátján Magyarország megbecstelení-
tett nőalakként jelenik meg, akit gonosz, barbár férfi ak tartanak rabszol-
gaként. A művész a vad férfi akban egyértelműen a kisantant országokra 
utal. A művészi szempontból is kiemelkedő alkotás további érdekessége, 
hogy a legtöbb, az Antant országokon a trianoni döntést utólag számonkérő 
plakáttal szemben ez még a végső aláírás előtt, az 1919-es évben készült, 
sokat elárulva az akkori közhangulatról.
Tiszta, erős nyomat, bal alsó sarkánál restaurált, elhanyagol-
ható hajtásnyomokkal, nagyon szép állapotban. 200.000,-

128. Udvari-sör. Első Magyar Részvény-Serfőződe. Buda-
pest - Kőbánya.
Bp., [1933]. Frick J. (Seidner).
Méret: 945 x 635 mm. Litográfi a. Grafi kus: Köves [Tivadar].
Az Első Magyar Részvényserfőződe, Kőbányán, a söriparban elsőként 
alakult részvénytársaság, amelyet a pesti malomtulajdonosok létesítet-
tek 1867-ben. Önállóságát 56 éven keresztül megtartotta, de a Dreher és 
Haggenmacher-féle gyárakkal szemben nem tudott versenyben maradni, 
így 1923-ban érdekközösségbe lépett velük.
Hajtogatva, a lap közepén a hajtásélek találkozásánál egy apró 
lyuk, egyébként élénk, tiszta nyomat, nagyon szép állapotban.
 60.000,-

1 2

   127.

 125.  128.
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129. A Kisfaludy-Társaság évlapjai. 1. köt. 1836-40.
Budán, 1841. M. Kir. Egyetem bet. 280 p.
Tartalmazza a Társaság keletkezésének történetét, szabályait 
és tagjainak névsorát, az első közgyűlés jelentését, stb.
Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben.
 8.000,-

130. KODOLÁNYI János: Jehuda bar Simon emlékiratai. Első 
kiad. Dedikált.
Bp., 1957. Magvető. 223+[1] p.
Címlapján a szerző sorai: „Debrőczi Tibornak igaz barátsággal 
957, ápr. 17. Kodolányi”.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 6.000,-

131. KOSZTOLÁNYI Dezső: A szegény kisgyermek pana-
szai. (Versciklus.)
(Békéscsaba, 1913), Tevan. 73+[3] p. 2. kiad. 
500/168. kézzel számozott példány.
(Tevan amatőr-sorozat 1.)
Kiadói, aranyozott táblájú félvászon kötésben. 6.000,-

132. Legujabb és legteljesebb magyar köszöntő. Ujévi, 
születésnapi, névnapi, iskola-vizsgálati s más alkalmi üdvöz-
letek versekben és levelekben szülékhez, nagyszülékhez, 
keresztszülékhez, gyámokhoz, pártfogókhoz, jótevőkhöz, 
tanitókhoz, rokonokhoz […]. A magyar ifjuság számára. Füg-
gelék: válogatott franczia és német köszöntések.
Bp., 1875. Franklin-Társ. 222+[2] p. 4. kiad.
Kiadói, sérült gerincű, illusztrált papírkötésben. Tábláján 
könyvkereskedő bélyegzője. 3.000,-

133. Legújabb hölgyek titkára. Házi tanácsadó és levelező 
az élet minden körülményeire … családi,- és szerelmi levél-
mintákkal minden rangú … nők számára.
Bp., (1903), Lampel. 79+IV p. 2. átdolg. és bőv. kiad. A cím-
lapverzón tulajdonosi névbeírás, előzékén tulajdonosi bélyeg.
Kiadói, litografált táblával illusztrált, aranyozott gerincű vá-
szonkötésben. 5.000,-

134. LIPPICH Elek, Koronghi:  - - költeményei. 1880-1902.
(Bp.), 1903, Pallas. 307+[1] p. Minden lapon szecessziós orna-
mentikájú díszítéssel, Kőrősfői-Kriesch Aladár és Nagy Sán-
dor rajzaival. 
A magyar szecessziós díszítésű könyvek egyik legkiemelke-
dőbb darabja.
Kiadói, szecessziós ornamentikával gazdagon díszített vá-
szonkötésben, fejrésznél aranyozott élmetszéssel. A kötés 
Gottermayer Nándor műhelyében készült. 30.000,-

135. [MARMONTEL, Jean-François]: Erköltsi mesék, mellye-
ket frantziából forditott Bárotzi Sándor magyar nemes testőrző. 
Első kiad.
Bétsben, 1775. Tratnern T. 2 t. (címkép, díszcímlap; rézmetsz.)+-
[24]+397+[3] p.+6 t.
A kötetben a bibliográfi áktól eltérően nem öt, hanem hat réz-
metszetű illusztráció található. 
Báróczi Sándor (1735-1809) a testőrírók egyik jeles képviselője volt, mű-
fordító munkásságát tekintik a nyelvújítás kezdetének. Kazinczy – művei-
nek kiadója – is példaképeként emlékezik meg róla. A kötet előszavaként 
jelent meg – a szintén testőríróként emlegetett – Barcsay Ábrahám első 
verse nyomtatásban.
Korabeli, gerincén sérült (táblanyílásnál alul 6 cm-en elha-
sadt), öt bordára fűzött bőrkötésben, körül pirosra festett 
élmetszéssel. 60.000,-

136. MÉSZÖLY Miklós: Az atléta halála. Saulus. Film. [A szer ző 
ajándékozó levelével.]
Bp., 1993, Századvég. 395+[1] p.
A kötetbe illesztett levélke: „Makó Annának nagy szeretettel 
emlékeivel Mészöly Miklós bácsi 999”.
Fűzve, kiadói borítóban. 8.000,-

137. MIKSZÁTH Kálmán: Elbeszélések. 1-2. köt. [egybeköt-
ve]. Első kiad.
Bp., 1874. Vodiáner F. ny. [2]+121+[1] p.; [4]+184 p.
Mikszáth első önálló kötete.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 8.000,-
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138. MIKSZÁTH Kálmán: Szent 
Péter esernyője. Írta - -. Neogrády 
Antal rajzaival. Első kiad. Dedikált.
Bp., [1895], Légrády Testvérek. 
[4]+341+[3] p.
Szennycímlapján a szerző tintával 
írt autográf sorai: „Legkedvesebb 
választóm választottjának Balla 
Károlyné urhölgynek a másik választott kollega: Mikszáth Kálmán”.
Első előzéklapja kijár a könyvtestből, fűzése laza, a lapok né-
hol kissé foltosak.
Kiadói, díszesen aranyozott gerincű, színes, illusztrált kau-
csuktáblás, félbőr kötésben, körül festett élmetszéssel. A hát-
só kötéstáblán a kaucsuk borítás sérült. 50.000,-

139. Mívelt társalkodó vagy A' világba lépő ifjú: hív útmutató 
mint kelljen magát a' társaságokban és társalkodásban ked-
veltetni, ... Első kiad.
Pest, 1830. Wigand O. [4]+211+[1] p.
Előzéklapján tulajdonosi bejegyzés: „Szerzette Szatthmáry Ki-
rály Pál 1830. 2 fr. 30 kr. béköttettem 40 kr.”. 
Korabeli aranyozott gerincű papírkötésben, gerincén cím vig-
netta és a tulajdonos monogramja. 10.000,-

140. MÓRICZ Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül. 
Első kiad. Dedikált.
Bp., (1916), Légrády Testv. 219+[6] p.
Címlapján a szerző tintával írt sorai: „A drága kedves Jolkának 
szeretettel 1926. Husvét Móricz Zsigmond”. Jolka Móricz má-
sodik felesége, Simonyi Mária nővére.
(Az Érdekes Ujság könyvei.)
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben. 25.000,-

Militária
141. Aradi vértanúk albuma. Arad sz. kir. város közönsége és 
az aradi „Kölcsey-Egyesület” megbízásából szerk. Varga Ottó.

Bp., 1893. Könyves Kálmán Társ. 1 t. (díszcímlap)+246+[2] 
p.+8 mell. (ebből 7 kézirathasonmás). 4. kiad.
Utolsó levelén tulajdonosi bélyegzés.
Kiadói, festett, aranyozott vászon díszkötésben, körül aranyo-
zott élmetszéssel. 14.000,-

142. BALASSA Imre: Az „Egyes Népfölkelők” hadi históriája. 
Az ezred volt tisztjeinek közreműködésével összeállította és 
írta - -. Bp., 1933. [Kapisztrán Ny., Vác.] 1 t. (címkép)+330+[2] 
p.+2 t.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 8.000,-

143. CSABAI István: Fakeresztek mentén – népek ország-
útján. Élmények, tanul-
mányok az 1914–18. évi 
világháborúból.
Bp., 1935. (K. M. Egye-
temi Ny.). 1 t. (a szerző 
fényképe)+[8]+434+[2] 
p.+8 t. (fényképek).
Kiadói, illusztrált félvá-
szon kötésben; kiadói 
védődobozban. A borítót 
Gaal Ferenc festőmű-
vész, a 39. gyalogezred 
hadnagya rajzolta
. 8.000,-

 138.  134.
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144. A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734-
1918. 
Bp., 1937. Pátria. 519+[1] p. Szövegközti képekkel, arcképek-
kel és térképvázlatokkal gazdagon illusztrált.
Kiadói, ezüsttel nyomott táblájú és gerincű vászonkötésben.
 14.000,-

145. DE SGARDELLI Caesar: A m. kir. budapesti 29. honvéd-
gyalogezred és a m. kir. 29. népfölkelő gyalogezred hadtörté-
neti emlékkönyve. Összeállította - -.
Bp., 1936. Merkantil ny. 424 p. Gazdag szövegközti képanyag-
gal (térképvázlatok, fotók, rajzok); a 367. oldaltól összesen 
1543 arcképpel. Címlapján állományi, s azt törlő bélyegző.
Kiadói, kopottas (első tábláján piszkos), aranyozott vászonkö-
tésben. 8.000,-

146. DOROMBY József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred tör-
ténete és emlékkönyve. A 38/III. zászlóalj történetét a szerk. 
biz. közreműködésével átdolgozta vitéz Kolczváry (Kubata) 
Béla alezredes.
Bp., 1936. [Hollóssy J.] 608 p.+2 t. (kihajtható). Oldalszámo-
záson belül 14 egész-oldalas és 114 szöveg-közti képpel, 8 
egész-oldalas és 97 szöveg-közti térképvázlattal, valamint 
1390 arcképpel.
Kiadói, ezüsttel nyomott gerincű vászonkötésben. 20.000,-

147. DOROMBY József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gya-
logezredek története és emlékkönyve. A történeti részt írta - -.
Bp., 1934. (Hollósy J. ny.). 400 p.+3 térk.mell. (kihajtható). 
Címlapja sérült, előzéklapjai hiányoznak; levelei néhol enyhén 
rozsdafoltosak.
Kiadói, ezüsttel nyomott, dombornyomású vászonkötésben.
 8.000,-

148. I. Ferdinánd bolgár király nevét viselő 11-es… huszárez-
red háborus emlékkönyve.
Szombathely, 1920. Vasvármegye ny. 346+[2] p.+2 mell. (ki-
hajtható). Gazdag ff . képanyaggal.
Kiadói, kopottas, feliratozott kézi festésű kartonkötésben.
 20.000,-

149. HERCZEGH Géza: A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalog-
ezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, [...] a 31/I. 
népfölkelő zászlóalj története. Írta és a vázlatokat megrajzolta - -.
Cegléd, 1936. Sárik Gy. és Sárik G. 448 p. Gazdag szövegközti 
képanyaggal, csatavázlatokkal.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, első tábláján az ezred 
dombornyomású jelvényével. 14.000,-

150. KUN József Jenő: A csász. és kir. 23. gyalogezred hadi-
albuma. [...] Szerk. - -.
Bp., 1916. Franklin Társ. 400 p. Szövegközti rajzokkal és fény-
képekkel gazdagon illusztrált.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben, eredeti védődobo-
zában. Kifogástalan példány. 14.000,-

151. A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének 
történe. Írták [többen]. Szerk.: 1. rész Ajtay Endre, 2. rész 
Péczely László, történelmi arcképcsarnok Reé László.
Bp., 1936. Reé L. [8]+17-347+16+[2]+30+74+143 p.+2 t. (eb-
ből 1 kétlapos, 1 kihajtható)+2 térképvázl. (kihajtható)+1 tábl.
(kihajtható).
Kiadói, kissé fakult, kopottas gerincű, aranyozott vászonkötésben.
 8.000,-

 146.  147.
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152. A magyar nemzet aranykönyve 1914-1918. József fő-
herceg és uzsoki vitéz Szurmai Sándor báró előszavával. Ki-
adja a Magyar nemzet aranykönyve szerkesztő-bizottsága.
Bp., [1921], Csarni J. és Tsa ny. 288 p. Közel ötszáz első világ-
háborús hőstett rövid leírásával, szövegközti arcképekkel, és 
az 1789-ben alapított vitézségi érem történetével.
József főherceg bevezetőjéből: „Hogy ne lehessen feledni őket, 
[…] kik a leghazafi asabbak, legdicsőbbek […] Ebben megörö-
kíttetnek az aranyérmeseknek nevei és hőstettei”. Az életrajzok-
hoz és leírásokhoz arcképes illusztrációk is tartoznak.
Előzéklapja kijár a könyvtestből, az első és utolsó néhány levél 
alsó sarkán enyhe ujjnyomok.
Kiadói, kopottas, aranyozott vászonkötésben, az első kötés-
táblán Gara Arnold linómetszetű illusztrációjával.
 9.000,-

153. OTRANTO 1917. május 15. – Az otrantói tengeri ütközet 
tizedik évfordulójára…
Bp., 1927. Magyar Adria Egyesület. (Bethlen G. ny.). 63+[1] p. 
Számos szövegközti csatavázlattal és fotóval illusztrált.
Fűzött, kiadói (felső részén enyhén sérült) borítóban.
 8.000,-

154. PILSUDSKI, [Jozef] József: 1920. Válasz M[ikhail] 
Tuchaczewski: «A visztulai hadjárat» című hadtörténelmi ta-
nulmányára. Lengyel eredetiből ford. Lipcsei-Steiner Mihály.
Bp., 1934. [Franklin.] 1 t. címkép+231+[1] p.+8 mell. (kihajtha-
tó térképvázlatok), a mellékleteken felül számos szövegközti 
csatavázlattal illusztrált.
Modern félvászon kötésben, az eredeti borító bekötve. Nyom-
da-friss példány. 12.000,-

155. [SCHNEIDT Gyula]: A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”-
huszárezred története. Készült az ezred emlékbizottságának 
megbízásából a m. kir. Hadilevéltár hivatalos adatai alapján. 
[Bevezetéssel ellátta és összeállította - -.]
Bp., [1931.] Stádium. 234 p.+17 t.+1 térk. (kihajtható). Szöveg-
közti térképvázlatokkal.

Hozzá tartozik:
A volt cs. és kir. 2-ik huszárezred tisztikarának 

czimjegyzéke. Stencilezett név- és címjegyzék helyenként pi-
ros ceruzával aláhúzogatva.
5+[3] p. ebből 5 beírt oldal. Nyújtott A/4, hajtogatva.
Hozzá tartozik:

A volt cs. és kir. 3-ik honvéd huszárezred tisztikará-
nak névsora.
Stencilezett név- és címjegyzék helyenként tintával írt betoldá-
sokkal, kiegészítésekkel, kihúzásokkal. Jobb felső sarkában 
megjegyzés: „Helyesbítve 1938 IX/30”.
8 p. Nyújtott B/6, hajtva.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. Kifogástalan példány.
 20.000,-

 153. 151.

 160.  152.
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156. SIPOS Gyula, márkosfalvi: A m. kir. székesfehérvári 17-
ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története.
Tizenhetesek közreműködésével szerk. - -.
Székesfehérvár, 1937. Csitáry G. J. 372+[2] p.+33 t. (ff . kép-
anyag). Fűzése laza, néhány levél kijár a könyvtestből; néhány 
levele piszkos, gyűrött.
Kiadói, megkopott aranyozású vászonkötésben; hátsó táblájá-
nak nyílása elhasadt.
 8.000,-

157. SZILI KOVÁTS László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori 
vadászzászlóalj története.Átnézte és kieg. Gerbert Károly.
Bp., 1940. (Légrády ny.) 232 p.+6 t. (térk.mell.).
Hozzá tartozik:

PAZÁR Zoltán: 24-s vadászok c. verse, mely a Városmajo-
ri Tábori vadászok első világháborús emlékművének avatására 
íródott. Verzóján Vitéz Tóth-Kádár Vilmos, a 24-es vadászzász-
lóalj utolsó parancsnokának soraival. 1 lev., hajtogatva.
Hozzá tartozik:

KECSKÉS Gábor: Válasz a 24-s vadászok c. versre. 
Verskézirat, melyet vitéz Tóth-Kádár Vilmos másolt. 1 lev., haj-
togatva.
Hozzá tartozik:

TÓTH-KÁDÁR Vilmos, vitéz: - - kézirata: „A 24. sz. va-
dászzászlóalj történeti adatai”-nak forrása és lelőhelye. 
½ lev. sűrűn beírva, hajtogatva.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.
 14.000,-

158. VARGA Sándor, tinódi: Budapest volt házi ezredének, a 
cs. és kir. 32. gyalogezrednek története (1741-1918). - József 
főherceg tábornagy előszavával. Kárpáthy Ákos ny. tábornok 
és Pilch Jenő ny. ezredes közreműködésével szerk. - -.
[Bp., 1930. Pallas.] 401 p. Szövegközti és egész oldalas fény-
képekkel, térképvázlatokkal gazdagon illusztrált.
Kiadói, első tábláján megkopott aranyozású, vízfoltos, kopot-
tas vászonkötésben.
 6.000,-

159. VELTZÉ, Alois - STEFAN, Paul - CSOKOR, Franz 
Th(eodor) - REINHARDT, E(mil) A(lphons): Vom Isonzo 
zum Balkan. Mit 252 Bildern. (1. Aufl .)
München, 1917. R. Piper & Co. [8]+215+[1] p. (s.) mit 252 
photogr. Bildern auf Tafeln.
(Aus dem Kriegsland Österreich-Ungarsn. Drei Tagebücher in 
Bildern. Herausgegeben von Oberst Alois Veltzé 1. Band.)
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 5.000,-

160. Vitézek albuma.
(Bp., 1939. Merkantil ny.) 400 + [4] + 401-606 p.
Szövegközti (háborús) képekkel gazdagon illusztrált.
Horthy Miklós avató beszédeivel, Arckép-gyűjteménnyel (401-
615. p., közel 5600 vitézzé avatott fényképével). Címlapján tu-
lajdonosi bélyegzés.
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, a kötéstáblán a 
koronás magyar címer színezett, aranyozott dombornyomású 
plakettjével. Harántfólió.
 20.000,-

161. A volt cs. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy 
nevét viselő gyalogezred története (1910-18) és világháborús 
emlékalbuma. Szerk. Crettier Ferenc.
Cegléd, 1937. Sárik Gy. és Sárik G. 548 p. Csatavázlatokkal, 
fényképekkel gazdagon illusztrált. A 341. oldaltól az ezred hősi 
halottainak névjegyzéke, Az arany legénységi vitézségi érem-
mel kitüntetettek és azok haditettei, A vitézzé avatott ezredta-
gok névjegyzéke (fotókkal).
Kiadói, gerincén és első kötéstábláján ezüsttel nyomott vá-
szonkötésben; első táblájának nyílása ca. tiz cm-en elhasadt.
 10.000,-

162. A volt m. kir. kassai 5. honvéd-huszárezred története 
1868-tól 1918-ig. 
Bp., 1935. Held J. ny. XVI+326+[4] p.+16 t. (számozott)+3 
csatavázl. (kihajtható).
Kiadói, kissé kopott gerincű, aranyozott vászonkötésben.
 8.000,-
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Művészet
163. CSONTVÁRY [KOSZTKA Tivadar]: A lángész – Ki lehet 
és ki nem lehet zseni. 
Bp., 1913. [Szerző], (Corvinus ny.) 16 p.
Címlapján korabeli, tintával írt bejegyzés: „a szerző tiszte-
letpéldánya.”. Az ajánlás betűi tökéletes egyezést mutatnak 
Csontváry kézírásával, azonban ez a harmonikus kiegyensú-
lyozottság nem volt rá jellemző. A kötetben piros és kék ceru-
zával sűrű kiemelések, aláhúzások.
A szabadvers sodrású, ihletett hangú írás, tulajdonképpen 
Csontváry világképének sommázata, melyet Wilhelm Ostwald 
német tudós, a „Világ” c. lapban megjelent írására refl ektálva 
írt meg.
”De hiszen a legendákat nem azért szeretjük, mert igazak, hanem mert 
– szépek. Csontváry különös, senkiéhez sem hasonlító írásai (mint ahogy 
festményei sem hasonlítanak senkiére, és őrá sem hasonlít senki) a ma-
gyar próza legszebb darabjai közé tartoznak – szerintem – de egy-két 
művészettörténészen kívül nem ismeri őket senki.”/Rockenbauer Pál.
Kiadói, restaurált borítóban. 150.000,-

164. CSONTVÁRY [KOSZTKA Tivadar]: Csontváry képkiállí-
tása. Budapesten, 1908. a Városligeti Iparcsarnokban. Napon-
ta nyitva november 4-től, reggel 9 órától, este 4 óráig.
Belépő-díj katalogussal együtt 2 korona. Ünnep és vasárnap 
1 kor[ona], csak délig nyitva. [Kiállítási katalógus.]
(Bp.), 1908. [Szerző], (Hornyánszky V. ny.) 7+[1] p.
A hátsó borítón: „A 2-ik és 12-ik számú festmények a szállításnál 
oly annyira megsérültek, hogy azok kiállíthatók nem voltak.”.
Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) festőművész második magyar-
országi önálló kiállításának katalógusa (az első 1905-ben volt, szintén az 
Iparcsarnokban. A katalógus négy oldalas bevezetőjét (az un. Kis Önélet-
írás) – csakúgy, mint utána két oldalon a kiállított képek jegyzékét – maga 
Csontváry írta.
Az első borítón. a füzeten túllógva perforált letépő szelvény: 
Belépő szelvény a Csontváry kiállításhoz 1749 [gépppel szá-
mozva].
Tűzött, kiadói borítóban. Kifogástalan példány. 40.000,-

165. [CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar] Pesti Futár XII. évf. 
579. sz. 1919. máj. 2. Felelős szerk. Nádas Sándor.
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) festőművésszel ké-
szült riport.
Bp., 1919. Pesti Futár. 24 p.
Az újság 4 levelén, 3 és fél oldalon hozza le a (kv) szignóval 
aláírt riportot „Csontváry a világ legnagyobb érzés-plein-air 
festője” címmel. A szig-
nó Kaczor Vilmos újság-
írót fedi, aki cikkében 
meglehetősen gúnyos, 
lesajnáló stílusban írja 
riportját, igaz Csontváry 
gondolatai valóban meg-
hök kentőek, zavarosak. 
Az írás beszámol a mű-
vész életmódjáról, táp-
lálkozásáról, terveiről. 
Beszél arról, hogy ed-
dig egyetlen képet sem 

164.

  163.
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adott el, de szerények az igényei: „a Fehérvári-úti Hadik-pa-
lota negyedik emeletének folyosólyán fogadott, ahol napfür-
dőt vett. Műtermébe nem vezetett be, mert aznap nem sepert 
még. Cselédje nincs, maga takarít, főz varr, talpal, készíti az 
ingeit, lábravalóit párisi plakátokból.” Beszél Baalbek festmé-
nyéről, és többi festményéről. Mesél az elhivatottsági jóslatról, 
utazásairól „bérbeadtam a patikát, s hatvan forint havi jövede-
lemmel beutaztam a világot, negyven-ötven méteres festmé-
nyeket cipeltem a Libanonon, s az arábiai sivatagon keresz-
tül…”. A riportot Pólya Tibor karikaturájával illusztrálták.
Az írás a művész halála előtt alig két hónappal jelent meg, 
ismereteink szerint az egyetlen, ilyen terjedelmű, általa adott 
interjú. Molnos Péter: Csontváry - Legendák fogságában c. 
könyvében (2009) a nyomtatott dokumentumok között harma-
dikként említi a folyóiratot.
Tűzött, kiadói borítóban, restaurált példány. 25.000,-

166. Diszitő Művészet. 1914. I. évf. 1-10. (7 füzetben) Teljes év.
Művészi tervezetek, minták, műhelyrajzok, magyaros mustrák 
és szakszerű útmutatások tanulók, tanítók, rajzolók, kézimun-
kázók, iparosok, iparművészek és műkedvelők számára.
Bp., 1914 január-[?], Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola. (Művé-
szi főmunkatárs: Muhits Sándor, felelős szerk.: Czakó Elemér)

1. füzet: [8] + 28 + [8] p. + 8 t. + 2 mell. (vasalható részletrajz-
ív); 2. füzet: 29-56 + [8] p. + 6 t. 1 mell. 3. füzet: 57-80 + [4] p. + 
13 t. + 3 mell.; 4. füzet: 81-112 + [2] p. + 4 t. + 2 mell.; 5. füzet: 
113-144 + [4] p. + 1 mell.; 6. füzet: 145-184 + [8]p. (ebben 2 t.) 
+ 7 t. + 1 mell.; 7-10 szám.: 185-236 + 5 t.
A táblák nagy része litografált.
A Diszitő Művészet c. lapból összesen 6 évfolyam (1914-1919 
jelent meg. Közülük ez az első évfolyam a leggazdagabban és 
legszebben illusztrált.
Az egyes füzetekben lévő műmellékletek között számos ere-
deti linómetszet, litográfi a található, de a belíveken is gyakori 
a linómetszetű illusztráció. A közreműködő művészek között 
megtalálhatók a korszak legnagyobb nevei, köztük Rippl-Ró-
nai József, Kozma Lajos, Nagy Sándor, Muhits Sándor, Bíró 
Mihály, Lesznai Anna, Haranghy Jenő és Örkényi István. A ki-
hajtható mellékletek vasalható részletrajz-ívek.
Tűzve, illusztrált kiadói borítóban. Az 5. és 6. füzet borítója sé-
rült (nyílásnál kettévált), a 7-10. sz. borítója hiányzik.
 100.000,-

167. FORMAN, Werner: Liebesbriefe aus einer Lackschatulle 
– Alte japanische Kleinkunst [Benne két ajándékozó vers 
Lipták Gábortól.]
Praha, 1960. Artia. XXIV+[2]+50 t.+[2] p.
Előzéklapján Lipták Gábor 15 soros, datált verses, tintával írt 
dedikációja.
Hozzá tartozik:

LIPTÁK Gábor (1912-1985) a könyvet ajánló, 6 soros 
verse, Antikváriumban címmel (a kötetbe illesztve), „Öreg pol-
cok mélyén igaz kincsek bújnak” kezdettel.
Kelt: 1960. III. 13.
Kiadói, gerincén sérült félvászon kötésben. 9.000,-

168. Grafi kai Szemle. 1911. Havi folyóirat a grafi kai iparágak 
számára. Kiadja a Magyarországi Könyvnyomdászok és Ro-
konszakmabeliek Szakköre. Felelős szerk. Wanko Vilmos. XXI. 
évf. 1-12. sz. 1911. jan.- dec.
Bp., 1911. Világosság. [4]+304 p.+133 mell. (mintalapok, apró-
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nyomtatványok, ebből 2 kétlapos, 2 kihajtható; 2 beragasztott 
melléklet hiány).
Mitterszky józsef és Örkényi István borítékával (3. sz.), Aigner 
János és Mitterszky József linoleummetszeteivel (5., 6. sz.).
Kiadói, festett vászonkötésben; az egyes számok borítói be-
kötve. 22.000,-

169. Grafi kai Szemle. 1913. Havi folyóirat a grafi kai iparágak 
számára. Kiadja a Magyarországi Könyvnyomdászok és Ro-
konszakmabeliek Szakköre. Felelős szerk. Wanko Vilmos, fő-
munkatárs: Gondos Ignác. XXIII. évf., 1-12. sz. 1913. jan.- dec. 
[Teljes, hiánytalan.]
(Bp.), 1913. Világosság. VI+312 p.+117 mintalap (köztük szá-
mos színes).
Kiadói, festett vászonkötésben; az egyes számok borítói be-
kötve. 26.000,-

170. Az iparművészet 1895-ben.
Bp., 1896. Magyar Iparműv. Társ. 149 p.+6 t. (a 7-ből). A táblák 
között Ilja Repin rézkarca Eleononora Duse színésznőről.
A könyvet az Iparművészeti Társ. tagjai kapták tagilletményül.
Bár a Magyar Iparművészet folyóirat 1898-ban indul, ez a kö-
tet – mintegy előzmény, kötése megegyezik a folyóirat kiadói 
sorozatkötésével.
Kiadói, festett vászonkötésben. A kötés Gottermayer Nándor 
műhelyében készült. Fólió. 36.000,-

171. KEPES, (György) Gyorgy: Works in Review. [From ex-
hibition at Boston Museum of Science – Kiállítási katalógus.] 
Dedikált. With Essays by Erik H. Erikson, Rudolf Arnheim, 
Matthias Goeritz, Otto Piene.
(Boston, 1973), Museum of Science. 71+[1] p.
Kiadói borítóban; fólió. 10.000,-

172. Magyar Iparművészet 1900. szept. Párisi kiállítási füzet. 
3. évf. 5. sz. Szerk. Fittler Kamill.
Bp., 1900. M. Iparműv. Társ. 1 t. (rézmetsz.)+209-304+8 p.
Kiadói borítóban. Kifogástalan példány. 8.000,-

173. Magyar Iparművészet. IV. évf. 1901. Az Orsz. M. Iparmű-
vészeti Múzeum és Iskola és a Magyar Iparművészeti Társulat 
közlönye. Szerk. Fittler Kamill. Főmunkatárs: Györgyi Kálmán.
Bp., 1901. Magyar Iparműv. Társ. VIII+292 p.+3 t. (ebből 1 ki-
hajtható). Szövegközti és egészoldalas képekkel rendkívül 
gazdagon illusztrált.
Kiadói, festett vászonkötésben. A kötés Gottermayer Nándor 
műhelyében készült. Fólió. 20.000,-

 166. 169.

 172. 173.
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174. Magyar legendarium. Eredetiekből fordította: Tormay 
Cecilia. Fametszetű képekkel Molnár C. Pál díszítette.
Bp., [1931], Kir. Magy. Egyetemi Ny. 134+[2] p. 32 szövegközti 
fametszetű képpel, könyvdísszel.
Címlapverzóján: „Lám Károly akadémikusnak a m. kir. honvéd 
Ludovika Akadémia Leventekörében kifejtett buzgó és ered-
ményes munkásságáért. Budapest, 1933. év. május hó 28. n.”. 
Aláírás: dálnoki Veress Lajos alez. tanárelnök. A címlapon tu-
lajdonosi bélyegzés.
Kiadói, aranyozott, illusztrált félpergamen kötésben.
 6.000,-

175. [MIHÁLTZ Pál (1899-1988) festőművész dedikált kiállí-
tási katalógsa.] (Csók István Galéria 1978. március.)
(Bp., 1978. Képcsarnok ny.). [16] p. 
Tűzött kiadói borítóban.
Hozzá tartozik:

MIHÁLTZ Pál: Ház kordéval c. képéről készült kártyára 
írt köszönőlevele.
Kelt: Bp. 1978. dec. 21.
A művész által címzett borítékban. Futott. 4.000,-

176. [MOLNÁR-C. Pál (1894-1981) festőművész datált, alá-
írt kiállítási katalógusa.] (Csók István Galéria 1965. ápr. 16-tól 
május 2-ig.)
Bp., 1965. Képcsarnok. [24] p. A borító belső felén a művész 

autográf aláírása: „M-C. P. Bp 
1976 II/22”.
Tűzött kiadói borítóban.
Hozzá tartozik: 

MOLNÁR-C. Pál: - - leg-
újabb képei a Csók István Galé-
riában. 1970. július – augusztus.
(Bp., 1970. Képcsarnok V. ny.). 
[6] p. Az első lapon a művész 
autográf aláírása: „M-C. P. Bp 
1976 II/22”.
Hajtogatva. 8.000,-

177. MÜHLFEITH (János): Szegedi vázlatok. 8 eredeti fa-
metszet - -től. 1919.
(Szeged), 1919. (MOVE), [4]+8 t. A táblák egyenként, nyomta-
tott, feliratozott, kiadói paszpartuban. 251/106. számú, kézzel 
számozott pld.
Kiadói, hajtogatott vászon-mappában, a kötéstáblán aranyo-
zott címfelirattal s a kiadó emblémájával. 12.000,-

178. PÉRELY Imre: Faubourg. Préface de Han Ryner. Dedikált.
Paris, 1934. Edition Polyglotte. (L’Imp. Lantos). [15] p. (ebből 11 t. 
17 illusztrációval). 2. kiad. A címlap verzóján a szerző dupla 
dedikációjával és eredeti zöld tusrajzával.
Spirálfűzött kiadói, illusztrált borítóban. 14.000,-

Építészet
179. Építészet. A Magyar Mérnök- és Építészegylet negyed-
évi szemléje. 1-2. köt. Főszerk. Feÿér Gyula, szerk. Padányi 
Gulyás Jenő. [1941. 1-4. sz. jun., aug., okt., dec., 1942. 1-4. sz. 
márc., jún., szept., dec.]
Bp., 1941-1942. M.M. É. (K. M. Egyetemi Ny.). [2]+31+[5] p.+1 
t. (színes linometszet); 33-61+[5] p.+1 mell.; 65-95+[7] p.; 97-
127+[7] p.; 1 t. (színes linometsz.)+31+[5] p.; 33-67+[4] p.+1 
mell. (kihajtható); [2] (Horthy István gyászjelentése)+69-99+[7] 
p.+1 mell.; [4]+101-131+[7] p. Gazdag fotó- és ábraanyaggal, 
alaprajzokkal.
A tartalomból: Kós Károly: Kalotaszeg; Lux Géza: A borsi Rá-
kóczi-kastély helyreállítása, Rihmer Pál: A Vár öreg házai kö-
zött, Lehoczky György: A budai vár, Molnár C. Pál: Üzenet épí-
tészkollégáinknak, Széchy Károly: A hidak esztétikája, Bardon 
Alfréd: A kolozsvári Mátyás király tér rendezése, Dercsényi 
Dezső: A nagyváradi vár, stb. A lap az 1944. évi 2. számmal 
szűnt meg.
Fűzött, kiadói borítókban. 16.000,-

180. Felszabadulás utáni magyar építészet elemzése. Ku-
tatási jelentés. 1-3. köt.
Bp., 1969. Városépítési Tudományos és Tervező Intézet. 
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168+7+[1] (tévesen duplán és fordítva bekötött) számozott 
lev.; [1]+6 számozott lev.+52 számozott t. (egy-egy beragasz-
tott eredeti fényképpel); 53-101 számozott t. (egy-egy bera-
gasztott eredeti fényképpel).
Ragasztókötéses borítóban. 16.000,-

181. [TOROCZKAI-WIGAND] Thorockai-Vigand Ede: Az én 
falum. 
H.n., [1907], ny.n. 8 p.
Toroczkai Wigand Ede ideális falutervében egységes stílus-
ban képzelte el az új faluképet. Rendkívül ritka önálló kiadvány, 
hely, kiadó és nyomdahely nélkül.
Eredeti rajzos borítóban. Fólió. 10.000,-

182. NEMES NAGY Ágnes: Szárazvillám. Versek és műfordí-
tások. Első kiad. Dedikált.
Bp., 1957. Magvető. 1 t. (a költőnő arcképe)+206+[1] p.
Szomráky Sándor költő, műfordító részére dedikált példány.
"Szomráky Sándor (1926–1992) mára gyakorlatilag teljesen elfeledett 
költő és műfordító volt. Költőként a negyvenes évek végén indult, de éle-
tében mindössze egy kötete látott napvilágot (Mint akinek élete bezárul, 
1957), később már csak posztumusz jelent meg a hátrahagyott verseit 
és műfordításait közlő Már senki sem őriz (1993). Angol, német és fran-
cia nyelvből is fordított, Nemes Nagy Ágnessel két gyűjteményben együtt 
szerepeltek. „Kicsit furcsa fi gura volt”, mondta róla Lator László, ezért is 
lett belőle regényhős, ugyanis Mándy Iván a Fabulya feleségei Turcsányiját 
róla mintázta."/Bíró Balogh Tamás, Jelenkor. 2019. 04.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti (sérült, hiányos) Hajnal 
Gabriella által tervezett védőborítóban. 20.000,-

183. NÉMETH László: Történeti drámák 1-2. köt. Dedikált.
(Bp.), 1956. Szépirodalmi. 360+[4] p.; 280+[4] p.
Az első kötet címlapján a szerző dedikációja: „Debrőczi 
Tiboréknak, a nyugodt füredi napok emlékére, mély hálával 
Balatonfüred, 1957 február Németh László”.
Kiadói, kissé fakult gerincű vászonkötésben. 10.000,-

184. NYÍRŐ József: A megfeszített. /Filmdráma./ Első kiad.
Kézirat. [Stencilezett gépirat.]
[Grubweg bei Passau, 1949], Bujdosó Szemle. [3]+II-III+[2]+2-
84+[2] p.
Címlapján a szerző tintával írt aláírása (beragasztva).
A szerző négy oldalnyi bevezetőjének kezdő sorai: „Bujdosó 
ruhában indul utjára ez a könyvecske is a többi magyar buj-
dosó kezeihez, hazátlanságunk ötödik esztendejében kézirat 
gyanánt, mint a többiek, a magyar sors tragikumának egyik je-
leképpen, hogy ez is terhelje azok lelkiismeretét, akik velünk 
ezt cselekedték.”
Kiadói, stencilezett borítóban. 16.000,-

1 2

 179. 181.

  180.
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185. OREL Géza: Az árusítás technikája és lélektana. 14 kép-
pel. Dedikált.
Bp., 1929. Athenaeum. 151+[1] p. Oldalszámozáson belül 14 
fényképes táblával. Címlapján a szerző tintával írt ajánló sorai: 
„Méltóságos Dr. Pándy Kálmán orvos professzor úrnak tiszte-
lete jeléül Orel G”. Egyetlen kiadás.
Pándy Kálmán (1868-1945) ideggyógyász, elmeorvos, nevéhez fűződik a 
még napjainkban is használt Pándy-féle karbolsavas liquor-fehérje kém-
lelési eljárás, amely Pándy-reakcióként vonult be az irodalomba és a la-
boratóriumok mindennapi életébe.
Hozzá tartozik:

OREL Géza: Az árusítás neveléstana. Árusítás és kira-
kat-felépítés. 14 képpel. Aláírt.
Bp., 1930. Athenaeum. 157+[3] p. Oldalszámozáson belül 4 
fényképes táblával illusztrált. Egyetlen kiadás.
"Orel Géza (1878–1967) tankerületi főigazgató technikai javaslatai bolti 
eladók, divatárusok és zöldségesek, valamint bármilyen kereskedelmi 
üzlethelységben dolgozó munkatársak részére. A szerzőben olykor a fel-
osztás szenvedélye munkál, ilyenkor osztályozza a vevő- és eladótípuso-
kat, a hibás és hibátlan eladói magatartásokat (így például meghatározza 
a bismarcki, franklini és nő típusú vevőket). Rendkívül érdekes korabeli 
marketingtankönyv.”/Studio.
Fűzött, kiadói borítókban. 8.000,-

186. OSZTERN Rózsa. Zsidó újságírók és szépírók a ma-
gyarországi németnyelvű időszaki sajtóban a "Pester Lloyd" 
megalapításáig, 1854-ig.
Bp., 1930. Pfeifer F. 93+[3] p.
(Német Philologiai Dolgozatok XLV.)
Fűzött, kiadói bortóban. 3.000,-

187. PASSUTH László: Rézkor. Regény. Dedikált.
Bp., 1969. Szépirodalmi. 647+[3] p.
Szennycímlapján a szerző ajánló sorai Debrőczi Tibornak és 
feleségének.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, eredeti védőborítóban.
 8.000,-

188. RADNÓTI Miklós Tajtékos ég. Versek. Első (poszthu-
musz) kiad.
(Bp., 1946.) Révai. 114+[6] p.
A kötetet még Radnóti állította össze, végső formáját azonban 
felesége, Gyarmati Fanni adta. Ő kiegészítette a kötetet azok-
kal a versekkel, melyeket a költő 1944 nyarán Szalai Sándor-
nak Borban átadott. Így a Levél a hitveshez, a Hetedik ecloga, 
az Erőltetett menet, a Nyolcadik ecloga, és az A la recherche 
is bekerültek a kötetbe.
Kiadói félvászon kötésben. 8.000,-

189. SEBŐK Jó[z]sef - MOTH Endre: A’ mívelt-érzékeny 
társalkodás tisztelkedés üdvözlések a’ magasabb csínosságú 
Társaságba feljelenő Ifjúság’ számára. Kiadták - - ügyvéd, Gróf 
Forgách Úrfi ak’ és - - hites jegyző, Báró Forray Úrfi ’- Nevelői.
Pesten, 1832. Fűskúti Landerer. 140 p.
Fűzött, kiadói borítóban. 16.000,-

190. SÉRTŐ Kálmán: Esett a hó… Versek.
(Bp.), 1939. “Összetartás”. (Baltha ny., Mezőberény). 88 p. 
Címlapverzón, a második ívjelzőnél, valamint az utolsó levélen 
könyvtári bélyegző, mely az első jelölt helyen érvénytelenítve.
Kolofon: „A könyv megjelenését a nemzeti szocialista testvé-
rek áldozatkészsége tette lehetővé.”.

 184. 186.
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A könyv szerepel az 1945-ben Magyarországon betiltott és 
megsemmisítendő fasiszta szellemű és szovjetellenes köny-
vek listáján.
Fűzött, kiadói borítóban, a borítón könyvtári vignetta; körülvá-
gatlan példány. 6.000,-

191. SHAKESPEARE, (William): A velencei kalmár. Ford. 
Radó Antal. James D. Linton 36 színes képmellékletével.
Bp., 1911. Athenaeum. 146 p.+36 t. (feliratozott hártyapapírral).
A címlapon jelzett 36. illusztráció a könyv borítófedelén található.
Kiadói, festett, aranyozott, felragasztott színes képpel illuszt-
rált vászonkötésben. 16.000,-

192. [SHCHNEIDER, Joseph] SCHÖNBOLD F.: A legfon-
tosabb illemszabályok különösen papjeleltek számára… ma-
gyaritá Búza Sándor. 
Bp., 1873. „Hunyady Mátyás” ny. 51 p.
Kötés nélkül. 3.000,-

193. SÍK Sándor: Maradék magyarok! Versek. Első kiad.
Bp., 1919. Szent-István-Társ. (Stephaneum ny.) 60 p. Címlap-
ján tulajdonosi névbejegyzés.
Fűzött, kiadói, illusztrált borítóban; a borító színes, egész olda-
las rajza Nagy Sándor munkája. 4.000,-

194. SZABÓ Lőrinc: - - válogatott versei. 1922-1956. Dedikált.
Bp., 1956. Magvető. 527 p.+1 t.
Címlapján a költő ajánlása: „Dr Debrőcziéknek, vagyis: Pankának, 
Tibornak és Tíborkáknak, szeretettel Szabó Lőrinc 1956 VIII. 31.”.
Kiadói, kissé foltos gerincű, aranyozott vászonkötésben.
 10.000,-

195. [SZIGETHI Ilona kéziratos szabászati tankönyve]. 
H.n., é.n. [ca. 1890]. [116] p. (ebből 85 oldalon 55 ábra szabás-
minta, ehhez 30 magyarázó szöveg). Az egyre bonyolultabb 
szabásminták rajzait az oktatók láttamozták.
Korabeli, tábláján aranyozott, kopott félvászon kötésben.
 8.000,-

196. SZIGETHY István – KARINTHY Frigyes: Ex libris. Raj-
zos könyv. Szigethy István rajzos könyve Karinthy Frigyes írá-
sával. Dedikált.
Kolozsvár, 1916, (Egyesült Könyvnyomda Rt.) 44 p.
Címlapján a grafi kus tintával írt sorai: „Pajzs Elemérnek, régi 
és furcsa barátságunkra való emlékezéssel Szigethy Pista. 
Kolozsvár 917 febr.”.
Oldalszámozáson belül 38 ex libris képével.
Fűzött, kiadói illusztrált borítóban. 10.000,-

197. TÓTH Árpád: Hajnali szerenád. Versek. Első kiad.
(Bp.), 1913. Nyugat. 72 p. A költő első megjelent kötete.
Fűzött, kiadói borítóban, a borítórajz Falus Elek munkája.
 12.000,-

 190. 191.

 193. 192. 196.
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Sport
198. LESZÁK Károly: Utmutatás a kardvivás csoport-
tanitásához.
Bp., 1913. Magyar Vivómesterek Egyesülete. (Buschmann F. 
ny.). 50 p. Második levelén Fölsinger Ferenc tulajdonosi név-
bejegyzése.
Fűzött, kiadói borítóban. 6.000,-

199. PÉCSI Dani: Az asztali tenisz-játék. 
(Ping-pong).
(Bp. 1926.) Athenaeum. 85+[3] p.
(Athenaeum Sportkönyvtára 2/1.)
Kiadói, színes, illusztrált Végh Dezső által 
tervezett borítóban. 6.000,-

200. PLUHÁR István: A berlini olimpia. 
Az 1936. évi berlini olimpia története.
Kelemen Kornél az O.T.T. elnöke elősza-
vával. Szerk. és kiad. Marjay Frigyes.
Bp., 1936. (Athenaeum ny.). [8]+144+[2] 

p.+IV+[1] p. (eredmények, reklám). Szövegközti fényképekkel 
gazdagon illusztrált.
Kiadó, kissé kopott, aranyozott táblájú vászonkötésben. 8.000,-

201. A szabad Magyarország 
sportja 1945. április 4. – 1955. 
április 4. [Fotóalbum.] 

[Bp.], (1955). 1t. (címlap, kézi festésű)+27 t. (fotó).
Az albumba tíz év kiemelkedő sporteredményeiről, bajnoksá-
got nyert sportolóiról készült nagyméretű fényképek lettek be-
ragasztva. Az egyes oldalakon a képaláírás és a sportág ikonja 
kézzel írt, ill. festett. A táblák között hártyapapír.
Az események: 1945. Magyarország-Ausztria labdarúgó mér-
kőzés 2:0, 1946. Szabadfogású birkózó EB Prága, 1947. Úszó 
EB Monte-Carlo, 1948. Londoni olimpia, 1949. Asztalitenisz 
EB Stockholm, 1949. Ökölvívó EB Oslo, 1949. Nagypályás női 
kézilabda VB Budapest, 1950. Kötöttfogású birkózó VB Stock-
holm, 1951. Vívó VB Stockholm, 1951. Főiskolai VB Berlin, 
1952. Helsinki olimpia, 1953. Asztalitenisz VB Bukarest, 1953. 
Brüsszeli Ifjúsági Nemzetközi Labdarúgótorna, 1953. Vívó VB 
Brüsszel, 1953. A Népstadion megnyitója. 1953. London 6:3, 
1953. Öttusa VB Chile, 1954. Magyar-angol labdarúgó mérkő-
zés 7:1 Budapest, 1954. Vívó VB Luxemburg, 1954. Labda-
rúgó VB Svájc, 1954. Kajak-kenu VB Macon, 1954. Főiskolai 
VB Budapest, 1954. Atlétikai EB Bern, 1954. Úszó EB Torino, 
1954. Öttusa VB Budapest, 1955. Műkorcsolya EB Budapest.
Korabeli, zsinórral fűzött vászonkötésben; haránt alakú.
 26.000,-

Szakácskönyv, gasztronómia
202. BERGER Károly Lajosné, özv.: A magyar háziasz-
szonyok szakácskönyve. Saját tapasztalatai alapján összeáll. 
özv. Berger Károly Lajosné gazdasági akadémiai tanár özve-
gye. 1250 recept. Első kiad.
Bp., 1931. Szerző. (Rónai ny., Szentes). 340 p.
Fűzött, kiadói, gerincén kissé sérült borítóban. 20.000,-

203. FRÖHLICH, (Erzsébet) Elise: Die Siebenbürgische Kü-
che. Ein Kochbuch für deutsche Frauen. Über 1400 praktisch 
erprobte Kochrezepte Anleitung zur Dunstobst- und Getränke-
bereitung nebst einem Anhange, enthaltend: leichtverdauliche 
Speisen für Kranke und Genesende und Hausmittel für die 
praktische Hausfrau 6. verb., verm. Aufl .
Hermannstadt (Nagyszeben), (1910.) Seraphin. [6]+376+[9] p. 
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(Több kéz által, több korban íródott, német és magyar nyelvű 
receptek.) Utolsó 50 levelének szélén enyhe ázásnyom.
Kiadói, restaurált gerincű, kopottas, illusztrált táblájú vászon-
kötésben. 8.000,-

204. GUNDEL Károly: A vendéglátás művészete. Beszélge-
tések a fehér asztal örömeiről és múltjáról. Első kiad. Szomory 
Dezsőnek dedikált.
Bp., 1934. Magyar Szakácsok Köre (Merkantil-ny.). VII+[1]+185 p. 
Oldalszámozáson belül 12 lapon 17 számozott melléklettel, 
ebből 3 kihajtható.
Címlapján a szerző tintával írt sorai: „Nagyságos Szomory 
Dezső úrnak a fehér asztal megértő barátjának és hivatott 
kritikusának hálája és őszinte nagyrabecsülése jeléül Gundel 
Károly”. A szerző tréfásan kihúzott egy betűt az alcímből; így: 
„beszél etések” lett belőle.
(Gasztronómiai könyvtár. I.)
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 24.000,-

205. KOVACHICH, Josepho Nicolao: Scholae Salernitanae 
praecepta conservandae valetudinis : accesserunt alia 
diaetetica. Textum recensente - -.
Budae, Stereotypo Wattsiano, 1821. VIII+87 p.
”Kovachich József Miklós jogtörténész (1798–1878), […] jelentette meg 
1821-ben Budán Scholae Salernitanae…(A salernói iskola utasításai az 
egészség megőrzésére) címmel azt az orvosi szöveggyűjteményt, amely-
nek szerzői valamennyien a jó egészség megóvásának útját-módját pró-
bálják megközelíteni. Az írások sorában találjuk Francis Bacon Historia vi-
tae et mortisából (Az élet és halál története) a hosszú élet titkáról írtakat.”/
Szabó György: Erdélyi Múzeum, 1996. 
A könyvecske első felében a Salerno középkori orvosi iskolá-
jának 104 tanácsát tartalmazó latin szöveg (1–18. lap) olvas-
ható. Mint a középkori orvosi gyógymód általában, a benne 
foglaltak nagymértékben a természetgyógyászaton alapulnak. 
Néhány „tanács” címe fordításban: 2. Az agy megerősítése, 5. 
A gyomorban visszatartott szél, 10. A tápláló és hizlaló ételek, 
12. Az édes és a fehér bor, 19. A sör fogyasztásáról, 32. Az 
ángolnáról és valamit a sajtról…, stb. És a hozzá tartozó ta-

nács: 69. A réti vasfű - Réti vasasfű: jó a hatása a szívre azon-
nal,/ Hát még főzete, összekeverve bodorka levével:/Jól gyó-
gyítja bokád, jó mindig a lábbeli sebre./Szabó György ford.
Kissé foltos, kissé sérült,… de kiadói borítóban.
 26.000,-

206. KUGLER G[éza]: A legujabb és legteljesebb nagy házi 
cukrászat cukrászok, vendéglősök és háziasszonyok legprak-
tikusabb kézikönyve. Különös tekintettel a magántanulásra. 
Négy részben (I. Cukrászat; II. Tészták könyve; III. Befőzések 
könyve; IV. Italok és fagylaltok). 200 képpel.

 206. 202. 209.

   204.
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Bp., [1905], Rozsnyai K. XIV+[2]+424 p. 6. kiad. Szövegközti és 
egészoldalas képekkel illusztrált. Fűzése laza, lapjai tiszták. épek.
Kiadói, illusztrált, kissé elpiszkolódott táblájú, félvászon kötés-
ben; gerincén ezüsttel nyomott címfelirattal.
 8.000,-

207. MOKRY Lenke: Vegetárius szakácskönyv. Utasítások 
és tanácsok a vegetárius főzés elsajátítására. Higienikus és 
gazdasági szempontok szem előtt tartásával. Tulnyomóan 1 
személyre adagolva. Írta Weixlgärtner Vincéné nyomán - -.
Bp., [1913.] Kókai L. [Fischl D. ny., Kecskemét]. 191 p.
Kiadói, festett, aranyozott, szecessziós ornamentikával dí-
szített vászonkötésben; eredeti (kissé sérült) védőborítóban.
 10.000,-

208. PONGRÁCZ Anna, R.: Legujabb magyar nemzeti sza-
kácskönyv és teljes házicukrászat. Nélkülözhetetlen kézikönyv 
magyar gazdasszonyok és nők számára. Tartalmazza a leg-
jobb izletes magyar étkek készitési módját. Sok évi tapasztalat 
után irta: - -.
Bp., [1908], Bálint L. 94+[2] p. Utolsó levele restaurált (lami-
nált).
Későbbi, bordázott gerincű, aranyozott bőrkötésben, az ere-
deti színes borítófedél belekötve. 20.000,-

209. REIGL László: Ételismeret - Hármas ételszabvány. Dedikált.
Szakkönyv élelmezésvezetők és konyhatechnikai előadók részére.
Bp., 1938. Novák R. és Tsa („Élet” ny.) 172 p. Címlapján a szerző 
tintával írt sorai: „Ngs. dr. Kristsfalussy István igazgató urnak, 
mély tisztelettel. Budapest 1939. dec. 14. Reigl László”.
Kristsfalussy István a Budapesti Vendéglős Szakirányú Iskola szaktanára 
és több mint 25 évig igazgatója.
Korabeli, kopottas, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 16.000,-

210. (SAINT-HILAIRE, Josephine): Die wahre Kochkunst, 
oder: neuestes geprüftes und vollständiges Pesther Koch-
buch... 3. verm. und verb. Aufl .
Pesth, 1826. Eggenberger J. [6]+468+[32] p.
Fűzése laza, egy-egy lap kijár a könyvtestből, néhány levele 
rozsdafoltos.
Az egyik legnépszerűbb magyar szakácskönyv harmadik ki-
adása. A 20. század elejéig mintegy harminc kiadást ért meg.
Javított gerincű, kopottas félvászon kötésben, gerincén az 
eredeti címvignetta felragasztva. 16.000,-

211. A zsidó háziasszony könyve. Hasznos tudnivalók. Kó-
ser szakácskönyv (4 személyre). Írta: Giti néni. 
Kecskemét, é. n. [1935?], Ábrahám M. 244 p. 
Néhány kiragadott cím a tartalomból: A kóserság szabályai, 
Szombati és ünnepi kalács, A szédertál elrendezése, Chremzli 
nyersburgonyából, Tudnivalók a tejes napokra, Szokások az 
ünnepi étkezésben – Ebéd minták, stb.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. 16.000,-

Térkép, atlasz, látkép
212. Budapest. [Plasztikus látkép; kihajtható képeskönyv.]
Prague, é.n. [1960 körül.] Artia. A látképet rajzolta Nádas [?]. 
Hátlapján 8 fényképfelvétel Budapest nevezetes épületeiről.
Kiadói félvászon kartontáblában. Hiánytalan, ép. Fólió.
 6.000,-
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213. Eisenbahn-Karte von Oesterreich-Ungarn. 1872. [Az 
Osztrák-Magyar Monarchia vasúti térképe.]
Wien und Teschen, 1872. Karl Prochaska. 705x855 mm, szí-
nezett litográfi a. Lépték: 1:190.000.
Melléktérképei: Prága, Bécs, Pest-Buda, Die Eisenbahnen in 
Russland u. der Türkei.
Hajtogatva. Borítóján jelentéktelen szakadás. 20.000,-

214. Térkép dominó – Magyarország vasúti és úthál[ózat].
44 db falemezre ragasztott térképszelvény (24x50 mm/db), mely 
Magyarország főbb út- és vasúthálózatának térképét adja ki.
H.n., [ca 1958], ny.n. A kirakott térkép mérete: 205x270 mm. 
Csúsztatós fedelű fadobozban. Hiánytalan.
Hozzá tartozik:

Magyarország közlekedővonalai. A dominókra ra-
gasztott teljes térképlap. 10.000,-

Természettudomány
215. (DIÓSZEGI Sámuel - FAZEKAS Mihály): Magyar fű-
vész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható nö-
vevényeknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya 
szerént. 1-2. rész. [egybekötve]. Első rész. Eggyhimesek - 
sokhimesek. Második rész. Kétfőbbhímesek – Lopvanöszök.
Debreczenbenn, 1807. Csáthy Gy. XVI+328; 329-608 p.
Az első magyar nyelvű növényhatározó. Diószegi Sámuel (1761-1813) 
debreceni református lelkész, botanikus. Leghíresebb művét, a többsé-
gében a hazai növényfajokat ismertető Magyar Füvészkönyvet sógorával, 
Fazekas Mihály (1765-1828) költővel közösen írta. A mű Linné növénytani 
rendszerének tudományos eredményeit felhasználva, több mint 3000 ma-
gyarországi növény leírását tartalmazza. E munkával megteremtették a 
leíró növénytan, valamint az alaktan magyar szaknyelvét, tehát a magyar 
növény-morfológianyelv megalkotóinak is ők tekinthetők. Azon növény-
nevek közül, melyeket ők bejegyeztek, illetve melyek neveit a nyelvújítás 
keretében alkották, mintegy 300 ma is használatos.
Korabeli, préselt, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 36.000,-

216. LÁZÁR Kálmán, gr(óf): A szabad természetből. Képek 
és vázlatok. Első kiad.
Pest, 1873. Szent István-Társ. VI+[2]+254+[2] p.
(Házi könyvtár. XII.)
Hozzákötve:

LÁZÁR Kálmán, gr(óf): Hasznos és kártékony állataink-
ról. Kézikönyv mezei gazdák, erdőtulajdonosok és kertészek 
stb. használatára. I. rész. Emlősök, madarak, hüllők.
Bp., 1874. Szent István-Társ. [2]+132 p. Számos szövegközti fa-
metszetű illusztrációval.
(Házi könyvtár. XVII.)
Hozzákötve:

KRIESCH János: Hasznos és kártékony állatainkról. Ké-
zikönyv II. rész. Halak.

 212.  214.

 215.  216.
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Bp., 1876. Szent István-Társ. [8]+149+[1] p. Szövegközti fa-
metszetekkel.
A könyvet az ÁKV reprint sorozatában 1988-ban újra kiadták.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 14.000,-

217. LINDEN, Adrien: Le petit Buff on illustré des enfants.
Histoire récréative des animaux d'après les meilleurs auteurs 
par Adrien Linden Edition ornée de 70 vignettes et de 8 gran-
des gravures dessinées par Freeman et gravées par Sargent.
Paris, é. n. Bernardin-Béchet.
[2]+320 p.+8 t. (kézi színezésű fametszet).
Modern, feliratozott papírkötésben, hátsó táblájára ragasztva 
az eredeti fűzött kiadás borítója. 10.000,-

218. SCHMIDT Sándor: Az esztergomi szénmedence bányá-
szatának ismertetése. Dedikált.
(Esztergom), 1932. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 1 térk. (ki hajt-
ható)+207+[3] p. Szövegközti és egészoldalas képekkel, tér-
képvázlatokkal.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 6.000,-

219. SCHUBERT, G(otthilf) H(einrich) von: Naturgeschich-
te der Säugethiere in Bilder,... Anschauungs-Unterricht für die 
Jugend in Schulen und Familien... [1-3. Th.]
Stuttgart - Esslingen. é. n. Schreiber u. Schill. [2]+16 p.+30 t. 
(kézzel színezett fametsz.; kétlapos).

Hozzá kötve:
SCHUBERT, G(otthilf) H(einrich): Naturgeschichte 

der Amphibien, Fische, Weich- und Schaalenthiere, Insecten, 
Würmer und Strahlenthiere in Bildern. Anschauungs-Unterricht 
für die Jugend in Schulen und Familien...
Stuttgart - Esslingen, 1849. Schreiber & Schrill. [2]+23 p.+30 t. 
(kézzel színezett fametsz.; kétlapos).
Hozzákötve:

SCHUBERT, G(otthilf) H(einrich) Naturgeschichte der 
Vögel in Bildern... Anschauungs-Unterricht für die Jugend in 
Schulen und Familien.
Stuttgart - Esslingen, é. n. Schreiber u. Schill. [2]+14 p.+30 t. 
(kézzel színezett fametsz.; kétlapos). Helyenként a táblákon 
ceruzával írt állatnevekkel.
Századvégi félvászon kötésben. 100.000,-

Történelem
220. ÁDÁM T. István: Vérző Ruszinszkó. A rongyos gárda 
hősi küzdelme az északkeleti felföldért.
Bp., 1939. Szerző. 64 p. Címlapján „Leszerelt Lövészek Ron-
gyos Gárdája javára kiadott ",Vérző Ruszinszkó’ kiadóhivata-
la" bélyegzés.
A könyv szerepel az 1945-ben Magyarországon betiltott és 
megsemmisítendő fasiszta szellemű és szovjetellenes köny-
vek listáján.
Kiadói aranyozott vászonkötésben.
 8.000,-

221. BAGYARY Simon: A magyar művelődés a XVI-XVII. szá-
zadban Szamosközy István történeti maradványai alapján.
Esztergom, 1907. Buzárovits G. VIII+166 p. Címlapján és az 
első ívjelzőn régi állományi bélyegzés; előzéklapján könyvtári 
duplum bélyegzés és exlibris.
(Művelődéstörténeti értekezések 25.)
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 4.000,-

 217.  219.
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222. BALOGH Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején.
Bp., 1912. „Élet”. 58+[2] p.
(Kolozsvári értekezések a magyar művelődéstörténelem köré-
ből. 1.)
Fűzött, kiadói borítóban. 5.000,-

223. BELITZKY János: Sopron vármegye története. 1. köt. 
[Unicus.]
Bp., 1938. Stephaneum. XIV+1015+[1] p.+9 térk. (kihajtható, 
ebből 1 színes).
Fűzött, kiadói borítóban; felvágatlan példány. 4.000,-

224. BOLDISÁR Kálmán: Hajdúszoboszló lovas hadi népe.
Debreczen, 1907. Hoff mann és Kronovitz. 46 p.+1 t.
Fűzött, kiadói, kissé sérült borítóban. 4.000,-

225. CONSTANT Benjamin: Az alkotmányos politica tana. 
Ford. Perlaky Sándor.
Pest, 1862. Trattner-Károlyi. 206 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 8.000,-

226. CURTIUS, [Ernst] Ernő: A görögök története. A Magyar 
Tudományos Akadémia megbízásából, a negyedik javított ki-
adás után fordította Fröhlich Róbert (I–III. köt.), Szilasi Mór (IV. 
köt.), Lehr Albert (V. köt.) és Komáromy Lajos (VI. köt.). 1-6. 
köt. [Teljes].
Bp., 1875–(1881). MTA. (Athenaeum ny.). [2]+IV+391+[1] p.; 
[4]+471+[1] p.; [4]+460 p.; [4]+625+[1] p.; [6]+522 p.; [6]+532 p. 
Első magyar kiadás.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata.)
Egységes, kiadói, vaknyomásos, aranyozott gerincű egészvá-
szon sorozatkötésben (Hirháger K. és Méhner V. könyvkötésze-
te Budapesten). Utolsó kötetének első tábláján jelentéktelen 
ázásnyomok. 15.000,-

227. DEÁK Farkas: Deák Ferencz. [Szerk. Helmár Ágost és 
Mangold Lajos.]

Pozsony-Bp., [1884], Stampfel K. 24 p. Borítóján tulajdonosi 
megjegyzés.
(Magyar Helikon. Jeles magyar államférfi ak életrajz-gyüjte-
ménye. 28.)
Tűzött kiadói borítékban. 4.000,-

228. DEÁK Ferencz: A f. év julius 21-én kelt l. f. leirata a 
képviselőház által augustus 8-án Deák Ferencz inditványára 
egyhangulag elfogadott fölirás.
Pest, 1861. Landerer és Heckenast. 24 p.
Ferenc József a Habsburg birodalom modernizálása érdekében 1860 ok-
tóberében kiadta az abszolutisztikus, föderalisztikus és alkotmányos ele-
meket ötvöző Októberi diplomát, majd 1861 februárjában a centralisztikus 
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Februári Pátenst. A dokumentumok elfogadtatása érdekében 1861. április 
6-ára Budára összehívta az országgyűlést. Az országgyűlés mindkét do-
kumentumot egységesen elutasította. Tagjai között azonban vita alakult ki, 
hogy az uralkodónak szánt választ felirati formában véglegesítsék, vagy 
az országgyűlés mondja ki a maga feloszlatását. Az előbbi nézetet a Deák 
Ferenc vezette Felirati Párt, míg az utóbbit a Teleki vezette Határozati Párt 
képviselte. A válaszról tartott vita előestéjén Teleki öngyilkosságot köve-
tett el, így az aznapi ülést elnapolták. A megismételt ülésen Deák a felirat 
mellett nyilatkozott. Felirati beszéde és javaslata, az egyik leghatalmasabb 
alkotása, május 13-án hangzott el. Ennek hatására a felirat mellett döntött 
az országgyűlés. Bécsben a feliratot elfogadhatatlannak találták és az or-
szág jogait erősen korlátozó királyi leiratot próbáltak keresztülvinni. Erre 
az országgyűlés Deák vezetésével augusztus 8-án új felirattal válaszolt, 
melyet egyhangúlag fogadtak el. Az uralkodó ezek hatására feloszlatta az 
országgyűlést és 1865-ig nem is hívta össze.
(Melléklet a Hírmondó 7-ik számához 1861.)
Kiadói, enyhén sérült borítóban. 10.000,-

229. EÖTVÖS József, b(áró): Reform. Első kiad.
Lipcse, 1846. Köhler K. F. (Tauchnitz ny.) [6]+297+[1] p.
Címlapverzón egykori állományi bélyegzés, mely átüt a lapon.
Az 1840-es években Eötvös Batthyány Lajos és Teleki László mellett a 
főrendi ellenzék egyik vezére volt. Széchenyi és Kossuth vitájában az 
utóbbi pártjára állt ("Kelet népe és Pesti Hírlap"). Amikor a Pesti Hírlap fő-
szerkesztője barátja, Szalay László lett, itt jelentette meg a parlamentáris 

kormányzás mellett érvelő cikksorozatát. Ezeket foglalta egybe önállóan 
e kötetben./Központi.
Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben; táblái pré-
selt, klasszicista ornamentikával díszítve; körül márványozott 
élmetszéssel. 24.000,-

230. FRACCAROLI, Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt.
Bp., 1920. Athenaeum. 142+[2] p. Levelei a könyv felétől bar-
nafoltosak.
Fűzött, kiadói (gerincén felül és alul megerősített) borítóban.
 4.000,-

231. GRÜNWALD Béla: A Felvidék. Politikai tanulmány.
Bp., 1878. Ráth M. 162 p. Néhány helyen ceruzával írt aláhúzások.
Korabeli, félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirat.
 14.000,-

232. HORVÁTH Mihály: Magyarország függetlenségi harc-
zának története 1848 és 1849-ben. 1–3. köt. Első kiad.
Genfben, 1865. Puky M. XIX+[1]+615+[1] p.; XI+[1]+616 p.; 
XI+[1]+605+[3] p.
A 3. kötet utolsó levelén korabeli bejegyzés, mely Kossuth és 
Görgei felelősségére utal.
Horváth Mihály (1809–1878) történész, címzetes püspök, az 1848-as 
függetlenségi nyilatkozat után vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. 
A szabadságharc leverését követően száműzetésbe kényszerült, ahol le-
véltári kutatásokat folytatott a magyar történelemre vonatkozóan. Munká-
ját az 1848-as szabadságharcban szintén részt vállaló egykori kormány-
biztos, Puky Miklós adta ki Genfben.
Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
 18.000,-

233. JIREČEK József, Konst[antin Josef]: A bolgárok törté-
nete. Írta - -. Ford. Mayer Rezső.
Nagybecskerek, 1889. Pleitz F. P. XXIII+551+[1] p.
Címlapján tulajdonosi névbejegyzés.
(Történeti-, Nép- és Földrajzi Könyvtár XVIII.)
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr sorozatkötésben. 8.000,- 229. 231. 234.
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234. KÁLLAY Miklós: Magyar célok és feladatok a világ-
háború negyedik évében. - - m. kir. miniszterelnök beszéde 
1943. május 29-én a székesfővárosi és pestvármegyei MÉP-
szervezetek nagyválasztmányi ülésén.
Bp., [1943], Stádium. 30 p.
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben 
kiadott, tiltott könyvek listáján.
Tűzött, kiadói borítóban.
 5.000,-

235. KÁROLYI Imre, gróf: A kapitalista világrend válsága.
Bp., 1931.Pantheon Irod. Int. 79 p.
Károlyi Imre (1873–1943) földbirtokos, bankár, felsőházi tag, császári és 
királyi kamarás, közgazdasági és politikai szakíró, ifjabb gróf Károlyi Gyu-
la politikus édesapja.
Fűzött, kiadói borítóban.
 4.000,-

236. KEMPELEN Béla: A nemesség. Útmutató az összes ne-
mességi ügyekben. Genealogiai és heraldikai kézikönyv.
Bp., 1907. Benkő Gy. VIII+142 p.+1 t.
Fűzése laza, belívei tiszták, épek; olvasatlan példány.
Kiadói, (szélein és gerincén sérült) borítóban.
 10.000,-

237. KLEBELSBERG Kuno, gróf: Neonacionalizmus. - - 
összegyüjtött újságcikkei.
Bp., (1928.) Athenaeum. 316 p.
Kiadói borítóban; körülvágatlan példány.
 3.000,-

238. KOLOSVÁRY-BORCSA Mihály, Vitéz: A zsidókérdés 
magyarországi irodalma. A zsidóság szerepe a magyar szel-
lemi életben. A zsidó származású írók névsorával. Első kiad.
(Bp.), [1943]. Stádium Sajtóváll. [4]+310+[2] p. (első és utolsó 
lapjai kissé barnafoltosak).
Kiadói félvászon kötésben.
 12.000,-

239. KOZMA György: Egy vármegye harca és haldoklása. 
Dedikált.
[Szentes, 1938. Szerző?], Szentesi Napló ny. 176 p.
Címlapján a szerző autográf sorai: „Kosutány István barátom-
nak a szebb jövő reményében[.] Budapesten, 1945 ápr. 1-én, 
a Feltámadás ünnepén Kozma Gyurka.”.
A bevezetőből: „Beregvármegye alispánja 1920 évi […] körren-
deletet bocsátott ki, melyben felhívta a vármegyei tisztikar tagja-
it, írják le gondosan és lelkiismeretesen mindazt, amit a forrada-
lom idején láttak […] Ezt a munkát 17 éven át halogattam…”
Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben; az első tábla 
felső éle és a sarkok enyhén sérültek. 10.000,-

240. KULIFFAY Ede: Erdély története. Az ős-időktől korun-
kig. Kővári László, Szilágyi Sándor, Horváth Mihály s. a. t. után 
egybeállitá - -.
Bp., 1876. Franklin. 232 p.
(Kis Nemzeti Muzeum 37.)
20. század eleji, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az 
eredeti boríték felragasztva. 4.000,-

241. [Magyar történeti életrajzok.] MÁRKI Sándor: II. Rákóczi 
Ferencz. 1–3. köt. 
Bp., 1907–1910. Magy. Tört. Társ. 1 t. (Rákóczi színes 
mellképe)+[4]+646 p.+22 t. (ebből 1 színes)+6t. (hasonmás, eb-
ből 1 kétlapos, kihajtható, 3 kétoldalas); 1 t. (címkép)+[6]+672 
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p.+19 t. (ebből 1 dupla oldalas)+8 t. 
(hasonmás, ebből 1 kihajtható, kétolda-
las; 2 kihajtható; 3 kétoldalas, 1 dupla 
oldalas)+3 térkép (ebből egy kihajtha-
tó).; 1 t. (címkép)+[6]+736 p.+24 t. (eb-
ből 1 kétoldalas; 3 hasonmás /ebből 1 
kihajtható, kétoldalas; 1 kétoldalas/)+2 
térk. (ebből 1 kihajtható).
A három kötetben oldalszámozáson be-
lül összesen 59 egész oldalas és 650 
szövegközti képpel.
(Magyar történeti életrajzok XXIII. évf. 

1–5. füz.; XXV. évf. 1–5. füz.; XXVI. évf. 1–5. füz.)
Egységes, kiadói, aranyozott gerincű, félbőr kötésben, márvá-
nyozott élmetszéssel. 50.000,-

242. MARX, (Karl): A zsidókérdésről.
Bevezetéssel Franz Mehring-től. Ford. Csizmadia Sándor.
Bp., 1903. Politzer Zs. és Fia. 44 p.
(Klny. a Huszadik Század-ból.)
Fűzött kiadói borítóban. 6.000,-

243. MISSURAY-KRÚG Lajos: A nyugatmagyarországi felkelés.
Sopron, 1935. Röttig-Romwalter ny. 300+[2] p.+6 t. (20 
képpel)+1 lev. (a nyomda reklámja a kötetbe illesztve).
Tűzött, kiadói, illusztrált borítóban. „A címlap a szerző fotó-
montázsa”. Körülvágatlan példány. 8.000,-

244. MOMMSEN, (Theodor) Tivadar: A rómaiak története. 
Írta - -. Az ötödik kiadás után a MTA megbízásából ford. Toldy 
István. 1-8. köt.
Bp., 1874-1877. Rárth M.-Franklin. IV+[2]+321+[1] p.; [4]+322 
p.; [4]+329+[1] p.; [4]+304 p.; [6]+289+[1] p.; [4]+329+[3] p.; 
[4]+426+[2] p.; [4]+385+[3] p.+1 térk.mell. (kihajtható).
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben; utolsó 
kötetének gerincén apró sérülés.  24.000,-

245. NÁDASDY Béla: Az utolsó kísérlet. 1918. Tisza István 
gróf utolsó politikai missziója.
Bp., 1938. Szerző. (Csaba és Társa ny.) 304 p.+3 térk.mell. 
(ebből 1 színes)+1 errata (önálló lapon a kötetbe helyezve).
Fűzése laza, egy-egy ív kijár a könyvtestből; levelei épek, tiszták.
Fűzött, kiadói, illusztrált borítóban. 8.000,-

246. OLAY Ferenc: Térképek a nemzetiségi terjeszkedés 
szolgálatában.
Bp., 1932. Magyar Nemzeti Szöv. [4]+42+[2] p.+11 t.
(Klny. a Budapesti Szemle 1932. évi 656. és 657. számaiból.)
Fűzött, kiadói borítóban. 3.000,-

247. Országgyűlési almanach az 1931-36. évi országgyű-
lésről. Szerk. Haeffl  er István. Dedikált.
Bp., 1936. MTI. 515+[1] p. A 2. levél (Előszó) felső része hiányos.
Kiadói, javított gerincű, aranyozott vászonkötésben. 6.000,-

248. Országgyülési emlék. Politikai, történeti és szépirodal-
mi almanach. Szerk. és kiad. Vahot Imre.
Bp., 1848. Kozma V. - Egyetemi ny. IV+149+[5]+134+[2] p.+1 t. 
(lith., az országgyűlés alsóházának képe, Walzel Ágost mun-
kája). Címlapján korabeli, tulajdonosi bélyegzés.
Korabeli, tábláján kissé sérült félvászon kötésben. 8.000,-

249. PAIKERT Alajos: A turáni gondolat politikai vonatkozásai.
[Bp.], (1925), Turáni Társaság. 8 p.
A Turáni Társaság 1925-6 évi előadássorozatának megnyitó 
beszéde.
Tűzött, kiadói borítóban. 3.000,- 244.  248.
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250. PALATINUS József: A szabadkőművesség bűnei. 1-3 köt.
1. köt.: A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és kül-
földi kapcsolatai 1930-tól 1937-ig. 2. köt.: A magyarországi 
szabadkőműves páholyok tagjainak névsora 1868-tól 1920-ig. 
3. köt.: A hazai és külföldi páholyokban illegálisan működő ma-
gyarországi szabadkőművesek névsora 1920-tól 1938-ig.
Bp., 1938–1939. (Lőcsey - Szerző). (Budai-Bernwallner J. ny.) 
[4]+131+[1] p.+4 t. (kétoldalas); 397+[3] p.; 91+[1] p.
Az 1. és 2. kötet második, a 3. első kiadás. A cimlapokon kora-
beli tulajdonosi bélyegzők.
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben 
kiadott, tiltott könyvek listáján.
Dömölki 1603., 1609.
Fűzött, egységes kiadói, illusztrált borítóban. 20.000,-

251. PAP Károly: Zsidó sebek és bűnök. Vitairat. Különös te-
kintettel Magyarországra.
Bp., 1935. Kosmos. 87 p. Ceruzával írt kiemelésekkel, meg-
jegyzésekkel.
Fűzött, kiadói borítóban. 6.000,-

252. Politikai és közgazdasági évkönyv 1900. Politika, köz-
gazdaság, hadügy, kultúra, főváros.
Bp., 1900. Singer és Wolfner. XI+[1]+659+[7] p. Címlapján, előzék-
lapján és az utolsó szövegoldalon egykori állományi bélyegző.
Kiadói, kopottas, gerincén feliratozott vászonkötésben.
 6.000,-

253. SCHALLER Sándor: Szemben les a halál (A Piave part-
ján). Első kiad. Dedikált.
Kosice (Kassa), (1932). Athenaeum. 169 p.+2 térk. (ebből 1 
duplaoldalas).
Előzéklapján a szerző ajándékozó sorai.
Kiadói, bordó, aranyozott bőrkötésben. 6.000,-

254. SPANGÁR András: A’ magyar krónikanak a’ mellyet 
elsöben meg-írt, s’ ki bocsátott nemzetes Petthö [Pethő] 
Gergely 373. esztendötül fogva 1626. esztendeig […] és 

szüntelen történt dolgokkal szaporitatta groff  Kalnoki Sámu-
el […] Tovább való terjesztése avagy negyedik, ötödik és ha-
todik része foglalván magában száz és hat esztendőt 1627. 
esztendőtül fogva 1732. esztendeig. Iratott, és szép toldalé-
kokkal szaporittatott Spangar Andras jesuvita által.
Cassán, 1734. Academiai bet. [2]+169+[5] p. A 9. és 11., vala-
mint a 13. és 15. levél felcserélve. A 9/10., 27/28. és az utolsó 
levél sarka, valamint a 40/41. levél közepe sérült. Erősen kö-
rülvágott példány.
A mű tulajdonképpen az utolsó kiegészítő része Pethő Gergely Magyar 
krónikájának, mely először 1660-ban jelent meg, majd a XVIII. században 
több kiadást is megért. Spangár könyvének kultúrtörténeti szempontból 
egyik elévülhetetlen érdeme, hogy itt jelent meg először magyar nyelven 
Szent István király Intelmei, a szerző fordításában.
19. századi, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, 
körül pirosra festett élmetszéssel. 40.000,-

   254.

 251. 250. 253.
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255. SZÁDECZKY Béla: I. Apafi  Mihály fejedelem udvartartá-
sa. 1. köt. Bornemissza Anna gazdasági naplói (1667-1690). 
Szerk. - -.
Bp., 1911. MTA. (Hornyánszky V. ny.). XX+722 p.
Fűzött, kiadói borítóban. 5.000,-

256. Széchenyi. A magyarság hódolása a legnagyobb ma-
gyar születésének százötvenedik évfordulóján.
Bp., 1942. Athenaeum. 330+[1] p.+34 t. (ebből 2 színes).
Kiadói, aranyozott, dombornyomású plakettel díszített bőrkö-
tésben. 10.000,-

257. SZEMERE Bertalan: Naplóm. Számüzetésében irta - -. 
1-2. köt.
Pest, 1869. Ráth M. VI+352 p.; 365+[1] p. Levelei kissé barna-
foltosak.
(Szemere Bertalan összegyüjtött munkái. 1-2.)
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
 12.000,-

258. SZEMERE Miklós: A Hármas Szövetségről a delegá-
czióban.
Bp., 1904. (Légrády ny.) 18 p. Címlapján korabeli tulajdonosi 
névbejegyzés.
Tűzött, kiadói (alsó sarkán és hátsó borítóján sérült) borítóban.
 3.000,-

259. SZENTKLÁRAY Jenő: A dunai hajóhadak története.
Bp., 1886. MTA Történelmi Bizotts. (Athenaeum ny.) 433+[1] p.
Modern, feliratozott gerincű vászonkötésben, az eredeti borító 
bekötve. 18.000,-

260. SZILÁGYI Sándor: Erdélyország története tekintettel 
mivelődésére. 1-2. köt.
Pest, 1866. Heckenast. 1 t. (díszcímlap, Báthori István fejedelem 
félalakos portréja, acélmetsz.)+XV+462+[2] p.; 1 t. (díszcímlap, 
Bethlen Gábor félalakos portréja, acélmetsz.)+VIII+511 p.
Címlapján Vincenti Lajos névbélyegzője és Szinyei Merse Pál 
(a művész unokája) tintával írt névbejegyzése.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 12.000,-

261. [TABÓDY József] B: Ausztria hivatása és egy magyar-
birodalom lehetősége. - - től. 
Pest, 1861. Lauff er és Stolp. [4]+71 p. A kötetben néhány he-
lyen ceruzával írt aláhúzások.
20. század eleji félvászon kötésben, az eredeti első borító be-
kötve. 8.000,-

262. VID V(iktor) Jeromos: Szerémi György emlékiratának 
művelődéstörténelmi adatai.
Bp., 1910. Stephaneum. 179 p. A borító verzóján tulajdonosi 
bélyegzés.
(Művelődéstörténeti értekezések 43.)
Fűzött, kiadói borítóban 5.000,-

263. VIGOROUX, F.: A Biblia és az ujabb 
fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s 
Asszyriában. Írta - -. 1-4. köt.
Százhuszonnégy tervezettel, térképpel és 
illusztráczióval […] A 4. átnézett és bőv. ki-
adás után ford. Schmidt József.
Nagybecskerek, 1894. Pleitz F. P. VI+[2]+392 p.; 
VI+[2]+432 p.+23 t. (1 kihajtható, 1 kétlapos); 
VIII+447 p.+2 t. (1 kétlapos); VIII+424 p. (utolsó 
két levele hiányzik – nem lett belekötve). 257.  260.
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(Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár LXVII-LXX.).
Egységes kiadói, aranyozott gerincű félbőr kötésben; he-
lyenként apró szúrágás nyomaival, körül márványozott 
élmetszéssel. 36.000,-

Útleírás, földrajz
264. DÓCZY József: Magyar Ország Tökélletes Mutató Köny-
ve. (Index Topographicus.)
Bécs, 1830. Haykul A. 207+[5] p.
Kötetünk a szerző Európa tekíntete c. 12 kötetes művének utol-
só, pótkötete, mely leginkább a 12. kötethez kötve fordul elő. 
Példányunk a fűzött kiadás sorozatkötésében önállóan jelent 
meg. Tábláján és gerincén a cím „Helyesírási” szóval megtold-
va, s a 9. kötethez (Magyar Birodalom) tartozónak mondja.
Kiadói, feliratozott papírkötésben. Rendkívül szép példány.
 16.000,-

265. Erdélyi Nagyfejedelemség , Dalmátország, Galliczia-
Királyság, Európai Török birodalom, és Görögországnak rövid 
földleirása. Három Földképpel.
Pozsonyban, 1836. Bucsánszky A. 57+[3] p.+3 térk. (kihajtha-
tó). A térképek: Erdély ország közönséges földképe (198x265 
mm), Galiczia és Lodomeria földképe (202x287 mm), Europai 
Török birodalom és Görög királyság földképe (280x200 mm). 
Mindhárom térkép határszínezett rézmetszet, metszőjük 
Bernhard Biller bécsi rézmetsző.
Korabeli papírkötésben. 26.000,-

266. [LOSONCZI István]: Hármas Kis-Tükör, melly a Szent 
Históriát, a Magyar Birodalomnak és Erdély Országnak földjét, 
polgári állapotját és históráját gyermekek számára leábrázolja. 
Megjobbított és bővített kiadás.
Rév-Komárom, 1835. Weinmüller F. V+[1]+193+[1] p.+1 térk. 
(kihajtható, színezett rézmetsz.). Jelen kiadás két térképpel 
jelent meg, melyek példányunkból hiányoznak, de korábbi tu-
lajdonosa az 1842-ben kiadott „Kis-Tükör” térképét köttette a 

könyvbe. Ez a térkép: „Magyar és Erdély ország közönséges 
földképe.” Karacs Ferenc határszínezett, kihajtható rézmet-
szete. Mérete: 240x344 mm. 
(Szántai: Karacs 11b). 
A kötet lapjai viszonylag tiszták, bár forgatott, olvasott darab, 
néhány levele (33-52) erősen foltos, sérült.
Modern, álbordázott, vaknyomással díszített gerincű félbőr kö-
tésben, táblája kézzel festett, márványos papírral burkolva.
 30.000,-

267. Meyer’ Universuma, vagy leirása és ábrázolata minden 
látásra és emlékezetre méltó dolgoknak a’ természet és mű-
vészség’ köréből az egész földön. I. köt.
Pesten, 1835. Ifj. Kilián Gy. [2]+132 p.+46 t. (acélmetsz.) Cím-
lapja és utolsó levele másolattal pótolt.

   265.

   266.
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Joseph Meyer német 
könyvkiadó ismeretter-
jesztő sorozata a kor egyik 
legnépszerűbb vállalko-
zása volt, mintegy 80000 
előfi zetővel. 1863-ig 17 
kötete jelent meg néme-
tül, emellett 12 nyelvre 
fordították le. A világ ne-
vezetességeit bemutató 
mű acélmetszeteket, és 

azokhoz kapcsolódó ismertető szövegeket tartalmaz. Tudomásunk szerint 
magyarul csak az első kötet látott napvilágot.
Modern félnyl kötésben. 50.000,-

268. PONGRÁTZ Emil: Suezig és vissza. 1-2 köt. [egybekötve].
Pest, 1870. Petrik G. 187+[1] p.; 204+[4] p.
Modern vászonkötésben. 6.000,-

269. [SCHVARCZ Gyula] SZENT-KATOLNA: Magyar író kül-
földön. 1-2. köt.
Pest, 1867. Stolp K. [8]+392; [2]+515+[5] p. 2. kiad.
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
 16.000,-

270. STANLEY, M(orton) H(enry): A legsötétebb Afrikában. 
1-3. köt. Emin pasának Ekvátoria kormányzójának fölkeresé-
se, megszabadítása és visszavonulása. Írta - -. Egyetlen jogo-
sított, az angol eredetiből fordított magyar kiadás. Százötven 
fametszettel és térképekkel. 1-2. köt.
Bp., 1891. Ráth M. XIX+683+[1] p.+2 t.+2 térk. (színes, kihajt-
ható, /behasadt, de hiánytalan/+ a Pesti Hirlap 186. számához 
/1890. júl. 8./ mellékleteként megjelent térkép Stanley útjáról; 
kihajtható); XIX+643+[1] p.+5 t.+1 t. (tábl., kihajtható)+2 térk. 
(színes, kihajtható).
Hozzá tartozik:

MOUNTENEY-JEPHSON, A(rthur) J(ermy) – STANLEY, 
H(enry) M(orton): A legsötétebb Afrikában [3. köt.]. Emin Pasa 
és a zendülés Equatoriában. Kilencz havi élmények és fogság 
az utolsó szudáni tartományban. Stanley H. M. közreműködésé-
vel írta Mounteney-Jephson A. J. 44 fametszettel. 
Bp., 1891. Ráth M. XVI+634 p.+5 t.
Az 1. kötet néhány levele és a térkép kijár a kötésből. Első ma-
gyar kiadás.
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 18.000,-

271. WINDISCH, Karl Gottlieb Geographie des Königreichs 
Ungarn, von - -. 1-2. köt. [egybekötve].
Pressburg (Pozsony), 1780. A. Löwe. VIII+[2]+395 p.+2 t. (Po-
zsony és Buda kihajtható látképei. 385×215 ,m, 390×225 mm, 
rézmetsz. Johann Jakob Meyer képe után Peter Westermeyer 
metszete.); [4]+322 p.
A kötethez tartozó térképet példányunkba nem kötötték bele. 
A címlapokon található egy-egy, a dévényi várromot, illetve a 
cseklészi Esterházy kastélyt ábrázoló, rézmetszetű vignetta a 
cseh Clemens Kohl munkája.
A címlapokon, az utolsó leveleken és a mellékleteken törölt 
gyűjteményi bélyegzések.
Korabeli, kissé kopott, öt bordára fűzött aranyozott gerincű 
bőrkötésben. A gerinc alsó és felső részén apró sérülések.
 60.000,-   271.
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Vadászat
272. BÁRSONY István: Csend. Neogrády Antal rajzaival.
Bp., [1895], Légrády. [4]+282+[2] p. Szennycímlapjának 
verzóján (részben kikapart) korabeli ajándékozási sorok.
Kiadói, festett, aranyozott gerincű, félbőr kötésben, festett, 
aranyozott kaucsuk kötéstáblával; körül festett élmetszéssel.
 16.000,-

273. JÓZSEF főherczeg: Erdei magány és egyéb vadásztör-
ténetek. (Előszó.: Bársony István.)
Bp. (1913.) Athenaeum. 1 t. (heliogr., a szerző képe; széle kis-
sé foltos)+243 p.+12 t. (képanyag; hártyapapírral).
E könyv fejléceit és záróképeit Neogrády Antal, az előszó fej-
lécét és záróképét Hanuszik László rajzolta.
35 szövegközti képpel, 19 fejléccel és 19 záródísszel.
Kiadói, aranyozott egészbőr kötésben, a kötéstáblán aranyo-
zott keretben József főherceg képével, festett címerrajzával; 
gerince javított, élmetszése kissé foltos.
Hozzá tartozik:

József főherceg tintával írt autográf levele az Erdély c. 
folyóirat szerkesztőjének, „Tekintetes Uram” megszólítással.
Tartalom (teljes): „Tekintetes Uram! Szives soraiért benső hálá-
mat fejezvén ki, sietek kérésére felelni. Hogy eddig nem írtam 
semmit az „Erdély” című folyóirat részére, annak az az oka, 
hogy vártam mig alkalmam lesz egy erdélyi kirándulást vagy 
vadászatot leírni. Nem fogom elmulasztani, alkalmilag, ha va-
lamely érdekes vadászat vagy más, a folyóiratba illő dolog for-
dulna elő, azt leírni és beküldeni. / Igaz tisztelettel maradtam”.
Kelt, aláírás: „Alcsúthon 1897. évi oktob hó 27-én / József 
Ágost fhg”.
1 lev, 1 sűrűn beírt oldal; négyrét hajtva. 60.000,-

274. KISS Géza, N[emeskéri]: A Felső-Nílus mentén. - - va-
dásznaplója. 35 eredeti fényképpel. Dedikált.
Bp., 1917. Benkő Gy. (Pallas ny.). 179+[1] p.+1 térk. (kihajt-
ható). Oldalszámozáson belül egész-oldalas fényképekkel; 1 
fénykép hiányzik. A 135/136. lev. nyomdahibás. 

Címlapján a szerző tintával írt ajánló sorai: „ifj. Gr. Esterházy Kár-
olynak, Charlie barátom fi ának, szeretettel ajánlja Géza bácsi”.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, ráragasztott illusztráci-
óval. A könyv tűzött, ívei elváltak egymástól, fűzésre szorul; 
levelei tiszták, épek. 26.000,-

275. MADERSPACH Viktor: Havasi vadászataim. 
Bp., [1942.] Vajna és Bokor. 230+[2] p. (oldalszámozáson belül 7 t.).
Kiadói vászonkötésben. 5.000,-

  274. 270.

 272.  273.
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Vallás
276. CHRYSOSTOMI, Joannis, Sancti [Aranyszájú Szent 
János]: De sacerdotio libri sex. Ad usum venerabilis cleri dioe-
cesis Quinque Ecclesiensis.[Ex graeco textu translati opera et 
studio D. Bernardi de Montfaucon […] Olim Impressi Parisiis.]
Strigonium (Esztergom), 1763, Royer. 1 t. (rézmetszetű 
címerkép)+[2]+6 lev.+[1]+2-216 p.
A kötet alsó részén enyhe ázásnyom húzódik végig.
Modern papírkötésben. 14.000,-

277. LŐW Immánuel: Jog és béke. Prédikáció.
Szeged, 1896. Traub B. és Tsa. 15+[1] p.
Kiadói (javított) borítóban. 3.000,-

278. RIPPEL Gergely: Anya Szent-Egyháznak Ceremoniái, 
és Szertartási, mellyeket A Magyar Nemzetnek lelki javára, és 
épületére - - ... könyvéből Haza tulajdon nyelvére fordittatott... 
Szent-Illónay Jósef,...
Pesthenn, 1793. Patzkó. 531+[29] p. 2. kiad.
Korabeli aranyozott bőrkötésben. 14.000,-

279. UDVARDY Ignácz: A protestantizmus köztörténeti fejle-
ménye, különös fi gyelemmel Magyar-és Erdélyországra. Több 
részből Dr. Alzog-ot követve.
Veszprém, 1847. VIII+355 p. Lapjai enyhén barnafoltosak.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 5.000,-

280. ZSIROS JÓZSEF Az Atyák Istene. (Ótestamentumi val-
lástörténeti tanulmány.)
Sárospatak, 1935. (Fischer L.) [2]+120+[2] p. Előzéklapjából 
egy darabka kivágva.
Fűzött, kiadói borítóban. 4.000,-

281. VERNE Gyula: Egy khinai viszontagságai Khinában. Fran-
cziából Zigány Árpád. Egyedül jogosított magyar képes kiad.

Bp., 1899. Franklin. 240 p. Első előzéklapja hiányzik, címlap-
ján és címlapverzón különböző tulajdonosi bélyegzők. Nagyon 
megóvott, fenti „hibákat” leszámítva kifogástalan példány.
Kiadói, festett, aranyozott, piros egészvászon sorozatkötésben.
 12.000,-

282. VERNE Gyula: A hóditó Robur. Regény. Ford. Huszár 
Imre. 2. egyedül jogositott kiad.
Bp., 1899. Franklin. 288 p. Címlapján és első levelén tulajdono-
si bélyegző és névbeírás (Schultz István).
Kiadói, festett, aranyozott, piros egészvászon sorozatkötés-
ben. Táblája egy kicsit hullámos. 10.000,-

283 VERNE [Jules] Gyula:  A lángban álló szigettenger. Fran-
ciából (ford.) Huszár Imre. 3. egyedül jogositott kiad.
Bp., 1911, Franklin. 266+[2] p. Címlapverzóján tulajdonosi 
névbeírás.
Kiadói, festett, aranyozott, piros egészvászon sorozatkötésben.
 8.000,-

284. [VERSEGHY Ferenc]: Exercitationes idiomatis Hunga-
rici secundum regulas epitomes concinnatae in usum gymna-
siorum Regni Hungariae. Első kiad.
Buda, 1816. Typis Regiae Univ. Hung. 174 p.
Kétnyelvű (magyar-latin) munka, közmondásokat, fabulákat tartal-
mazó magyar-latin szószedettel, nagyobb részt magyar nyelven.
Modern papírkötésben, gerincén nyomtatott címfelirat. Kissé 
körülvágott, utolsó néhány levele vízfoltos. 10.000,-

285. WASS Albert: Ember az országút szélén. Regény.
München, 1951. Kossuth. 88 p. 2. kiad. A címlapon tulajdonosi 
névbejegyzés és torontói terjesztői bélyegzés.
(A Műhely Könyvei.)
Fűzött, kiadói borítóban. 3.000,-
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Aprónyomtatvány ............................................... 94., 103-111.
Atlasz, térkép, látkép ................212-214., 246., 265-267., 271.
Balaton ............................................................ 103., 120-121.
Bányászat .........................................................................217. 
Bibliofi l ............................................................................ 8-13.
Bibliográfi a ..........................................................................64.
Budapest .................................................................112., 212.
Cirkusz ................................................................................77.
Dedikált, aláírt ..........4., 7., 9., 14., 18-19., 27-28., 30., 32-33., 

35.,38-39., 41., 52-54., 58., 60., 71-72., 
79-80., 83-84., 123., 130., 138., 140., 
171., 175-176., 178., 187., 194., 196., 
204., 209., 218., 239., 247., 253., 274. 

Divat ..........................................................................93., 195.
Építészet .................................................................. 179-181.,
Erdély ............................. 58., 69., 113., 122., 240., 260., 265.
Erotika.................................................................... 21-22., 42.
Filozófi a ..............................................................................23.
Folyóirat, újság .............................40-51., 165-166., 168-169., 

172-173., 186.
Fotó ............................................24., 39., 42., 106-107., 110., 

112-123., 171., 180.
Genealógia .......................................................................236.
Hajózás, tengerészet ...............................................153., 259.
Helytörténet .................................... 45., 125., 223., 240., 264. 
Ifjúsági és mesekönyv .......................................... 62-66., 217.
Illemtan, köszöntő ...........................................132., 139., 189. 
Iparművészet ...........................................167., 170., 172-173. 
Irodalmi első kiadás ...........1-3., 16., 19., 28., 32., 34-35., 52., 

72-76., 78-81., 84., 130., 134-135., 
137-138., 140., 163., 182., 184., 

187-188., 190., 193., 197. 
Irodalomtörténet ..........................................15., 37., 58., 129. 
Jog ....................................................................... 69-71., 133.
Judaika ................................ 186., 211., 238., 242., 251., 277.

Képzőművészet .................... 8-9., 11-13., 25-26., 80., 87-89.,
 97-100., 117-119., 123., 134., 

163-178., 181., 196. 
Kézirat ...................................... 29., 31., 36., 85-92., 94-102., 

136., 167., 273. 
Könyvtörténet .....................................................................64. 
Közgazdaság ..................................................185., 222., 235. 
Ló, lovaglás ....................................................46-49., 51., 224. 
Mezőgazdaság ...................................................................59.
Militária ............................................................ 141-162., 224. 
Mitológia ........................................................................6., 67. 
Művelődéstörténet ..........................................221., 255., 262.
Néprajz ........................................................................56., 60. 
Nyelvészet .................................................15., 82., 264., 284.
Orvosi .................................................................41., 61., 205.
Plakát ........................................................................ 124-128. 
Politika ..................................................225., 231., 234., 237.,

 247-248., 252.
Régiség .................................................57., 61., 69-70., 135., 

254., 276., 278.
Sport ............................................................. 46-49., 198-201. 
Szabadkőműves ...............................................................250.
Szakácskönyv, gasztronómia ........................... 202-211., 255. 
Termékkatalógus, árjegyzék .............................................111. 
Természettudomány .......................................... 39., 215-219.
Történelem .......................................57., 124., 127., 220-263. 
Útleírás-földrajz ......................................................... 264-271.
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