
A Múzeum Antikvárium  31. árverése

2017. december 8-án (pénteken) 16 órakor
a Magyar Építész Kamara Kós Károly termében 
(Budapest VIII. Ötpacsirta u. 2.).

Az árverés anyaga 2017 november 23-tól, december 7-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,-   Ft felett 50.000,- 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 +15% 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.
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1. Alföldiek segélyalbuma MDCCCLXIII. Szerk. Reviczky 
Szever és Zilahy Károly.
Pest, 1864. Pfeiff er F. 1 t. (Deák Ferenc portréja, lith.)+[4]+332+[3] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 6.000,-

2. Árpád és az Árpádok. Történeti emlékmű. Szerk. Csánki 
Dezső. Árpád vezér halálának ezredik évfordulója alkalmával, 
Thaly Kálmán kezdeményezésére és támogatásával.
Bp., [1908]. Franklin. 1 t. (színes címkép)+XVII+[3]+396+[2] 
p.+16 t. (ebből 14 színes, feliratozott hártyapapírral védett)+21 
hasonmás+2 mell. (leszármazási tábla)+1 térk.
Lapszámozáson belül 28 egész-oldalas és számos szöveg-
közti illusztrációval.
Kiadói, dúsan aranyozott, egészbőr díszkötésben, felül aranyozott 
lapélekkel. A kötéstáblán réz plakettjének jobb alsó sarka letört. 
Folio.  50.000,-

3. BARÁTH Tibor: A történeti képkutatás kialakulása, jelen 
állása és magyar feladatai. Dedikált.
Páris, (1935), Magyar Tanulmányi Közp. 45 p.
Dedikált: „Bíró Vencel professzor Úrnak kartársi tisztelettel 
Baráth Tibor 1941. I. 23.”
(Magyar Tanulmányok 4.)
Fűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

4 [BARTÓK Béla könyv-
tárából]: Claude et Paul 
Augé: Nouveau petit Larousse 
illustré. Dictionnaire Encyclopé-
dique.
Paris, 1939. Librairie Larousse. 
1771+[15] p.
Címlapján Bartók Béla zöld tintá-
val írt, autográf, datált ("1939. II. 
11") névbejegyzése.
Kiadói, festett, aranyozott vá-
szonkötésben.
 10.000,-

5. BENEDEK Marcell főmesteri székfoglalója 1948. feb-
ruár hó 25-én.
(Bp.), 1948. Deák F. (Otthon ny.). 31+[1] p.
(Deák Ferenc könyvtára.)
Tűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

6. [Biblia sacra] Testamenti Veteris Biblia sacra, sive 
libri canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini 
recens ex Hebraeo facti, brevibú sque; scholiis illustrati ab 
Immanuele Tremellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui 
vulgo dicuntur Apocryphi, Latinè  redditi, & notis quibusdam 
aucti à  Francisco Junio. Multò  omnes quà m antè  emendatiù s 
editi ... quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libro ex 
sermone Syro ab eodem Tremellio, & Graeco à  Theodoro Beza 
in Latinum versos ... Tertia cura Francisci Junii ... 
Hanoviae (Hanau), 1602. typ. Wechelianis, apud Claudium 
Marnium, & Haeredes Joannis Aubrii. [8]+1063 p.; 456+[16] p.
Előzék- és címlapján egykori és későbbi tulajdonosi bejegyzé-
sek, a kötetben több helyen korabeli, apró-betűs kommentek, 
kiemelések.
Datált (1609), „M. B. D”. szuperexlibrissel ellátott, kissé sérült, 
öt bordára fűzött, vaknyomásos egészbőr kötésben. A kötés-
táblákon szignált (Cas//Kra, ill. Casparvs Kraff t 1597) bibliai je-
lenetek láthatóak, reneszánsz bordűrrel övezve. Az első kötés-
táblán Salamon ítélete, míg a hátsón Sámson az oroszlánnal 
jelenik meg. A bordűrben az igazságosságot, a szemérmes-
séget a szerencsét megszemélyesítő erényalakok láthatóak. 
A dúcokat ifjabb Caspar Kraft készítette, aki 1571-1617-ig ve-
zette apjától átvett könyvkötő műhelyét Wittenbergben. A mű-
hely elismertségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a szász 
választófejedelemtől is több megbízást kapott. 200.000,-

7. [Biblia] Bibel Das ist Die Heilige Schriff t Alten und 
Neuen Testaments. 
Nürnberg – Frankfurt, 1662. J. A. Endter – Ch. Wusten. 1 t. 
(metsz. díszcímlap)+[1] (címlap)+1 t. (címképmetsz.)+[42]+963 
p.+10 t. (egész-oldalas ill.).
Példányunk csak az Ószövetségi részt tartalmazza.



5

Számos szövegközti illusztrációval.
Címlapján az egykori tulajdonosi névbejegyzés kivágva, 
verzóról javítva.
Korabeli, négy bordára fűzött, vaknyomású bőrkötésben, ép 
zárócsatokkal. 120.000,-

8. BIRÓ Vencel: Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 
(1542-1690).
Kolozsvár, 1917. Stief J. 164+[2] p.
A borítón Makkai Sándor tulajdonosi névbeírása.
Modern félvászon kötésben, aranyozott címfelirattal. 6.000,-

9. [BOD Péter]: Az Isten vitézkedő anyaszentegyhá-
za állapotjának és világ kezdetétől fogva a jelen való időkig 
sokféle változásainak rövid históriája, melly az Isten magyar 
népének hasznára egyben szedegettetett és... a világ négy fő 
mappáival ki adattatott. 
[Bázel] Basileában, 1777. Im-Hof Rodolf János. 538+[10] p.
”A szerző magyar nyelvű egyetemes egyháztörténetét feltehetőleg 1753-
ban fejezte be. A mű művelődéstörténeti jelentősége szinte a feledés homá-
lyába vész, pedig Bod itt vetette fel elsőként — külföldi példákra hivatkozva 
— nemzeti nyelvünk fejlesztése és a tudomány művelése érdekében egy 
tudós emberekből álló társaság megalapítását. Kartográfi ai szempontból is 
fontos munka, térképei első alkalommal mutatták be Európa, Ázsia, Afrika és 
Amerika kontinenseit magyar nyelven. Teljes példánya ritka.”/Közp./2016.
A könyvben két helyen, több oldalon keresztül a margó szú-
rágta, egyébként szép tiszta levelek.
Négy bordára fűzött, korabeli bőrkötésben, gerincén aranyo-
zott címvignettával, körül festett lapélekkel. 150.000,-

10. CZÖVEK István (ford.): A’ Nemes Szívű Gróf Nádasdy 
Jósef Vincze. Egy valóságos igaz Magyar Történet. Fordította 
Németből - -.
Pest, 1816. Trattner. 1 t. (másolat)+ 298 p.
A mű eredetije ismeretlen szerzőtől Lipcsében jelent meg 
Weygandnál 1797-ben (Allgemeine Literatur-Zeitung 1798. 
735-736. p.).
Archaizáló, modern papírkötésben. 18.000,-

 

11. CZUCZOR Gergely: Aradi gyülés, hősköltemény öt 
énekben. Kiadta barátja Toldy Ferencz.  Első kiad.
Pesten, 1828. Eggenberger. 77+[2] p.
Címlapján egykori bélyegző nyoma, valamint korabeli tulajdo-
nosi névbejegyzés.
Kiadói papírkötésben. 25.000,-

12. CSÁNYI Károly: Az Országos Magyar Iparművészeti 
Múzeum gyűjteményei. Az iparművészet rövid történetével. 
158 képpel és 17 szövegközti ábrával. Szerk. - -. Dedikált.
Bp., 1926. O.M.I.M. 1 t.+29+[2] p.+LXXX t. (képanyag 157 
ábrával)+[2] p.
Fűzve, kiadói borítékban; folio. 6.000,-

 9.

 6. 7.
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13. CSÁTH Géza: Délutáni álom. [Elbeszélések.] Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. 158+[6] p.
Az előzéklap s a kötéstábla rajza Falus Elek munkája.
(A Nyugat könyvei.)
Kiadói, festett vászonkötésben. 15.000,-

14. CSÁTH Géza: Schmith mézeskalácsos. Elbe szélések. 
Első kiad.
Bp., [1912.] Athenaeum. 74 p.
(Modern könyvtár 132-133. sz.)
Fűzve, kiadói borítékban; körülvágatlan, fűzése kissé meglazult.
 4.000,-

15. [CSEREY] CSEREI Farkas, nagy-aitai: A' magyar, és 
székely asszonyok' törvénye. Mellyet E' két nevezetü, de egy 
Vérü Nemes Nemzetnek Törvényiből, Törvényes Szokásiból, 
Végezésiből, Birák Itéletiből, és más Törvény-Tudók Irásiból egy-
be-szedett - -.
Kolo'sváratt, 1800. Hochmeister M. ny. XII+392 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben; címlapja restau-
rált, első táblájának nyílásánál kis sérülés.
 40.000,-

16. DÉKÁNY András: Tátrai tüzek. Elbeszélések. Dedikált.
Bp., (1939), Singer és Wolfner. 210+[2] p.
Fűzve, kiadói színes borítékban; felvágatlan.
 3.000,-

17. DEVECSERI Gábor és KARINTHY Gábor: - - versei. 
(Somlyó Zoltán előszavával.) Első kiad. Dedikált.
Bp., 1932. (Forum ny.) 31+[1] p.
Mindkét szerző által dedikált pld.
Címlapján hagyatéki bélyegző.
”Diákkoromban sok verset írtam. […] Én is tudtam, és mindenki tudta,hogy 
költő vagyok, a családban én vagyok a költő. […] Már volt baráti köröm: 
Devecseri révén összekerültem fi atal irodalmárokkak, Szendrő Jóskával, 
aki akkor még nem színész volt, hanem lírai költő, Szilágyi Bandival, aki 
szerkesztőnek született – és nagyon fi atalon halt meg. Lapot alapítottunk 
Hangszóró címmel […] ez közölte első verseim. De már előbb megjelent 
egy aprócska kötet, amelyet Devecserivel közösen írtunk, ő ötödikes gim-
nazista volt akkor, én hetedikes. Fiatalkori verseimből csak ezek maradtak 
fenn, a többi elkallódott.”K. M.: Ördöggörcs – K. G. „önéletrajza”.
Fűzve, kiadói, kissé foltos borítékban.
 15.000,-

18. EMBER Győző: Az újkori magyar közigazgatás történe-
te. Mohácstól a török kiűzéséig.
Bp., 1946. „Budapest” Irod., Műv. és Tudományos Int. 625+[2] p.
(Magyar Országos Levéltár Kiadványai III.)
Fűzve, kiadói papírkötésben; a címlap és a gerinc sarkain javított.
 5.000,-

 13. 17.

 15. 19.
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19. EÖTVÖS József, B(áró): A XIX. század uralkodó esz-
méinek befolyása az államra. Írta - -. 1-3. köt. 
Bp., 1885. Ráth M. VI+393+[3] p.; [2]+IV+380 p.; [2]+IV+464 p. 3. kiad.
Hozzá tartozik:
 EÖTVÖS József, B(áró): Költemények. Elbeszélések. 
Éljen az egyenlőség – Vígjáték.
Bp., 1885. Ráth M. [4]+541 (helyesen 537)+[3] p. (a 480. oldal 
után hibás, helyre nem álló lapszámozás). 2. kiad.
Hozzá tartozik:
 EÖTVÖS József, B(áró): Gondolatok. Írta - -. A hátraha-
gyott kéziratokból bőv. negyedik emlék-kiadás.
Bp., 1886. Ráth M. [8]+475+[5] p.
Hozzá tartozik:
 EÖTVÖS József, B(áró): - - emlék- és ünnepi beszédei.
Bp., 1886. Ráth M. [4]+393+[1] p. 2. bőv. kiad.
Hozzá tartozik:
 EÖTVÖS József, B(áró): - - beszédei. 1867. április – 
1870. május. 2. köt.
Bp., 1886. Ráth M. IV+369+[1] p.
A kötések Érczhegyi Géza budapesti könyvkötészetében ké-
szültek.
Egységes, korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kö-
tésben, körül márványozott lapélekkel.  30.000,-

Erotika
20. [KÓNYA Sándor] GUHLAM, Gura: Az örömök kertje.
Wien, 1921. (Pan Verl.) [24]+8 t. (lith.).
„A teljes szöveget Kónya Sándor kőre rajzolta, ugyancsak ő 
rajzolta a miniature illusztrációkat s a címlapot. Az egész olda-
las illusztrációk Leonti Schejnin kőrajzai. Készült 500 számo-
zott példányban, példányunk számozatlan.
Kiadói, aranyozott címfeliratú, félvászon mappában, zsinórfű-
zéssel; a fűzőzsinor hiányzik. 12.000,-

21. NEFZAUI SEIK: A mindenség fáklyája. Arab ars amatoria 
a XVI. századból.
Amsterdam [Bp.?], 1914. k.n. 111+[1] p.

 „Ez a könyv kizárólag a megrendelő gyűjtők és tudósok részé-
re készült, 100 számozott példányban. Kéziratnak tekintendő, 
forgalomba nem hozható.”Ez a 89. géppel számozott pld. A 
sorszám alatt és az utolsó üres oldalon tul. névbélyegző.
Modern, aranyozott bőrkötésben. 6.000,-

22. FÁY András: A' jelenkorban megjelent öszveállítások a' 
hon legközelebb teendői körül.
Pesten, 1846. Biemel. [2]+86 p.
Címlapján korabeli tulajdonosi bélyegző (Báró Radvánszky).
Archaizáló, modern, aranyozott gerincű fél-nyl kötésben, az 
eredeti boríték bekötve.
 8.000,-

23. FERENCZI Sándor: Az egykori Kászonszék régészete – 
A kászoni székelyek letelepülése és eredete.
Kolozsvár, 1938. Minerva. 90+[2] p.
Szövegközti illusztrációkkal, köztük egy beragasztott képpel.
Fűzve, kiadói borítóban. 5.000,-

 20. 22.

1 2
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Folyóirat
24. A Bécsi Kiállitás - Rendkivüli melléklet a „Vasárnapi 
Ujság”-hoz. 1-13. sz. & Képes Kiállitási Lapok - Rendkivüli mel-
léklet a „Vasárnapi Ujság”-hoz. 1-17. sz. (Uj folyam.) 
(Bp., 1873. Franklin). 104+136 p. (1-1 szám 8 p.). 
Szövegközti, egész oldalas és kétlapos fametszetű képekkel 
gazdagon illusztrált.
A „Bécsi Kiállítás”, a megnyitástól – május elejétől július végéig, míg a 
„Képes Kiállitási Lapok” augusztustól az év végéig jelent meg, noha a 
kiállítás már november 2-án bezárta kapuit.
A mellékletek augusztustól német és francia nyelven is megjelentek.
Címlapján egykori tulajdonosi bélyegző (Nagy Iván). Első és 
utolsó néhány oldala, szélein kissé gyűrött, összességében 
tiszta ép példány.
Korabeli, tábláin sérült, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 
Folio. 30.000,-

25. ERDÉLY. Honismertető lap. 1896-1902., 1911-1917. és 
1930-1948. évfolyamok. Összesen 33 évf.
Szerk.: Radnóti Dezső (1896-1902), Szádeczky Lajos (1911-15), 
Kerekes Zoltán (1916), Karl János (1917), Orosz Endre (1930-33), 

Ferenczi Sándor (1933-35), Tulogdy János (1936-37), Sza-
bó T. Attila (1937-38), Bogdán István (1939-40), Balogh Ernő 
(1941), ifj. Xántus János (1942-45), Vámszer Géza és Erdélyi 
Sándor (1946-48).
V. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1896. E.K.E. 148+[4] p.
VI. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1897. E.K.E. [4]+168 p.
VII. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1898. E.K.E. 108+[4] p.+1 t. (em-
léklap Erzsébet királyné halála alkalmából).
Hozzákötve:
 A mi fürdőink. Az «Erdély» fürdőügyi melléklete. I. évf. 
1–4. sz. 28 p.; Erdély népei. Az «Erdély» néprajzi melléklete. I. 
évf. 1-9. sz. 32 p.; Kerékpáros turista. Az «Erdély» kerékpáros 
melléklete. I. évf. [1. sz.] 8 p.
VIII. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1899. E.K.E. 88+[4] p.
Hozzákötve:
 A mi fürdőink. Az «Erdély» fürdőügyi melléklete. II. évf. 
1–3. sz. 48 p.; Erdély népei. Az «Erdély» néprajzi melléklete. 
II. évf. 1–3. sz. 60 p.
IX. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1900. E.K.E. 112+[4] p.
Hozzákötve:
 Kerékpáros turista. Az «Erdély» kerékpáros melléklete. 
II. évf. 1-2 sz. 20 p.; Erdély népei. Az «Erdély» néprajzi mellék-
lete. III. évf. 1-3 sz. 32 p.; A mi fürdőink. Az «Erdély» fürdőügyi 
melléklete. [III. évf.] 1-2. sz. 20 p.
X. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1901. E.K.E. 104+[4] p.
Hozzákötve:
 Erdély népei. Az «Erdély» néprajzi melléklete. IV. évf. 
1-2. sz. 32 p.; A mi fürdőink. Az «Erdély» fürdőügyi melléklete. 
[IV. évf.] 1. sz. 8 p.
XI. évf. 1–12. sz. Kolozsvár, 1902. E.K.E. 88+[4] p.
Hozzákötve:
 Erdély népei. Az «Erdély» néprajzi melléklete. V. évf. 
1. sz. 8 p.; A mi fürdőink. Az «Erdély» fürdőügyi melléklete. 
[V. évf.] 1-2. sz. 32 p. Az első néhány szám alja sav-foltos.
Fenti 7 évfolyam egységes modern félvászon kötésben, az 
eredeti borítók bekötve.
XX. évf. 6-12. (7) sz. Kolozsvár, 1911. E.K.E. 81-194+[1] p. 
+reklám.  24
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XXI. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1912. E.K.E. 192 p.
XXII. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1913. E.K.E. 212+[2] p.
XXIII. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1914. E.K.E. 114+[4] p. (az utol-
só szám rozsdafoltos.).
XXIV. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1915. E.K.E. 58+[2] p.
XXV. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1916. E.K.E. 32 p.
XXVI. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1917. E.K.E. 40+[4] p.
XVII. évf. 1-12. sz. Kolozsvár, 1930. E.K.E. 36+42+48+32 p.
Az 1. sz. borítója leszakadt.
Hozzá tartozik:
 Az Erdélyi Kárpát-Egyesület módosított Alapszabályai 
1929. 10 p., valamint ugyanez románul. 8 p.
XXVIII. évf. 1-12. sz. Cluj-Kolozsvár, 1931. E.K.E. 144 p.
XXIX. évf. 1-12. sz. Cluj-Kolozsvár, 1932. E.K.E. 132+[4] p.
XXX. évf. 1-12. sz. Cluj-Kolozsvár, 1933. E.K.E. 40+24+ 
24+24+24+[4] p.
XXXI. évf. 1-12. sz. Cluj-Kolozsvár, 1934. E.K.E. 112+[4] p.
XXXII. évf. 1-12. sz. Cluj-Kolozsvár, 1935. E.K.E. 104+[4] p.
XXXIII. 1-12. sz. Transzilvánia. Honismertető folyóirat. A 
Transzilvániai Kárpát-Egyesület és Múzeumának értesítője. 
Cluj-Kolozsvár, 1936. T.K.E. 84+[1] p.
XXXIV. évf. 1-12. sz. [az első két összevont szám Transzilvánia, 
az 5-6. számtól (május-junius), ismét Erdély címre vált vissza. 
[Cluj-Kolozsvár], 1937. T.K.E.-E.K.E. 128+[4] p.
XXXV. évf. 1-12. sz. Kolozsvár-Cluj, 1838. E.K.E. 172+[4] p
XXXVI. évf. 1-6. sz. (teljes év). (Kolozsvár), 1939. E.K.E. 127+[5] p.
XXXVII. évf. 1-12 sz. (Cluj-Kolozsvár), 1940. E.K.E. 183+[1] p.
XXXVIII. évf. 1-12 sz. (Kolozsvár), 1941. E.K.E. 192+[4] p.
XXXIX. évf. 1-12. sz. (Kolozsvár), 1942. E.K.E. 192 p.
XL. évf. 1-12. sz. (Kolozsvár), 1943. E.K.E. 192 p.
XLI. évf. 1-8. sz. (csak szeptemberig jelent meg, teljes év). (Ko-
lozsvár), 1944. E.K.E. 136+[4] p.
XLII. évf. 1-6.+karácsonyi sz. (május-október) Erdély. Az Er-
délyi Népi Kárpát Egyesület folyóirata. Cluj-Kolozsvár, 1945. 
E.N.K.E. 108 p.
 [XLIII]. évf. 1-4. sz. (Cluj-Kolozsvár), 1946. E.N.K.E. 
22+22+22+22 p.
XLIV. évf. 1. sz. (jan.-dec.). Cluj-Kolozsvár, 1947. E.N.K.E. 40 p.

XL[V]. évf. 1. sz (jan.-febr.). (Cluj-Kolozsvár), 1948. E.N.K.E. 24 p.
1911-1948-ig az egyes évfolyamok tűzött füzetekben, eredeti 
borítókkal.
„A turisztikai célokat előtérbe helyezve fogalmazta meg az E.K.E. a maga 
célkitűzéseit. Eszerint „az E.K.E. célja: Magyarország erdélyi részeinek tu-
risztikai kiművelése, az országrész természeti szépségeinek ismertetése 
és honismertető adatainak teijesztése és különösen fürdőinek érdekében 
a hazai és külföldi személyforgalom emelése." Az E.K.E. alapszabályait már 
néhány év múlva újrafogalmazták, s ebben lényegesen kibővítették a célo-
kat: a terület általánosabb jellegű fejlesztését helyezték középpontba, s bár 
politikával továbbra sem foglalkoztak, nevesítették azt, hogy esetükben a 
magyar nemzetiség szerveződéséről van szó. Az egyesület működési kö-
rét változatlanul Magyarország erdélyi részeire irányozta, s szándékaik e 
területen „a turistasági, fürdőügyi, idegenforgalmi s ezekkel szoros kapcso-
latban a közgazdasági és közművelődési érdekek felkarolása és előmozdí-
tása. Az egyesület működési köre kiterjed egész Erdélyre, de legfőképpen a 
magyarság lakta vidékekre és különösen Székelyföldre."
A folyóirat természettudományi, földrajzi, földtani tanulmányokat, termé-
szetjárási leírásokat, turisztikai érdekességeket közölt, jelentős termé-
szetjárók életéről írt. Találunk lapjain a természettel kapcsolatos irodalmi 
írásokat, így Ady, Reményik Sándor és Áprily Lajos verseit, Nyírő József 
elbeszélését, Jancsó Elemértől nyugati úti jegyzetet. 150.000,-
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26. A Független Magyarország című folyóirat 1906. már-
cius 15-iki ünnepi száma. V. évf. 1434. sz.
Bp., 1906. („Globus” ny.) 312 p.+ 3 t. (külön lapként a kötetbe 
illesztve).
Lapszámozáson belül számos, részben színes egész-oldalas 
illusztrációval.
A cikkek zöme az 1848-49-es eseményekkel foglalkozik, a mellékleteken 
Kossuth Lajos portréja, 48-as agg honvédek csoportképe, illetve az aradi 
vértanúk tablója láthatóak.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 10.000,-

27 Kedveskedő. Kiadták Pánczél Dániel és Igaz Sámuel. 
1824. jan.-jún. 1-52. sz. [1-2. köt.]  [A Magyar Kurir szépirodal-
mi és ismeretterjesztő melléklete.]
Bécs, 1824. Haykul A. 208+[4]+209-416+[4] p.
A folyóiratból az év végéig még 53 szám jelent meg.
Modern papírkötésben, gerincén címvignettával. 12.000,-

28. GÁRDONYI Géza: Novellák. 
Első kiad. Dedikált.
Bp., 1894. Magyar ny. 105 p.
Korabeli, aranyozott gerincű vászonkö-
tésben; körül márványozott lapélekkel.
 25.000,-

29. GONDOS Ignác: Kereskedelmi 
nyomtatványok. Utmutatás kisebb üzleti 
nyomtatványok készitésére. Dedikált.
Bp., 1911. Szerző. (Biró és Schwarcz 
ny.) 95 p.
A haránt alakú kiadvány 30 lapja egész 

oldalas tipográfi ai mintalap, a legtöbb kétszínnyomású.
A dedikáció az előszó írójának szól: „Janovits Ferenc szaktárs-
nak őszinte tisztelettel 911 okt. 14 Gondos Ignác”.
Korabeli, gerincén sérült félvászon kötésben. 15.000,-

30. [GVADÁNYI József] Aprekaszión. Mellik mek sinálik 
fersben mikor mek tartatik Szent Francz Yavér Neve nat Pátron, 
Strenge Herr Kapitán Úr N***, Asz Nemes Regiment Excellens 
Gróf N*** Huszáren. [Verses huszár-tréfa; hasonmás.]
(Bp., 1921, ABA Könyvkiad. Társ. /Rexa Dezső/, Wodianer ny.) 
[2]+15+[2] p.
Készült 229 számozott példányban, kőre átvitt sokszorosítás 
módszerével. Fenti a 3. számú, kézzel számozott pld.
Gvadányi József (1725-1801) fenti, 1791-ben megjelent, verses levél for-
mában írt munkája az első magyar paródia-kísérlet.
Kiadói, aranyozott címfeliratú fél-velúr kötésben, kiadói (kissé 
sérült) védőtokban. 5.000,-

31. HATVANY Pál: Némelly fel-jegyzésre méltó történetek, 
mellyeket olvasás közbe egykor máskor öszve szedegetett, és 
nemzete' kedvéért a' Magyar nyelven Világ eleibe ki-botsátott - -.
Kassán, 1796. Ellinger J. ny. 290+[12] p.
A szerző Bihar- és Szabolcs vármegyék táblabírája volt. A mű 174 törté-
netet tartalmaz a görög és római időkből, de találhatunk köztük a Koránról 
szóló, illetve természettudományi és magyar történelmi vonatkozású írást 
is. A kötet elején Gvadányi verse áll, melyet "Ezen nagy bötsü Munkának 
Érdemes Authorához" írt.
Helyenként kicsit rozsdafoltos, de szép példány.
Modern papírkötésben, gerincén az eredeti címvignetta; körül-
vágatlan. 18.000,-

Helytörténet
32. AMBRÓZY Ágoston: Tokaj-Hegyalja és néhány szel-
lemtörténeti vonatkozása. Dedikált.
Bp., 1932. Közp. Sajtóváll. 152 p.
Fűzve, kiadói borítékban; felvágatlan. 5.000,-

33. BREZNAY Imre: Eger a XVIII. században. 1-2. kötet. 
(egybekötve).
Eger, 1933-1934. Egri ny. 288 p.; 336 p.
Címlapjain korábbi állományi bélyegző.
Modern, álbordázott gerincű félbőr kötésben, aranyozott cím-
felirat; az eredeti első borítók bekötve. 12.000,-

1 2
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34. DORFFINGER, Jos[eph] Andr[eas]: Wegweiser für 
Fremde und Einheimische, durch die königl. ung. Freystadt 
Pesth… [Útmutató idegeneknek és ittlakóknak Pest szabad 
királyi városán keresztül.]
[Pest], 1827. Math. Trattner Edl. v. Petróza. 1 t. (rézmetsz., 
díszcímlap)+VIII+[6]+15-648 p. (a kötethez tartozó térkép hiányzik).
Címlapján korábbi tulajdonosi bélyegző.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben, körül aranyozott 
lapélekkel. 20.000,-

35. DÖMJÉN Miklós: Somogymegye Trianon után. Szerk. - -.
Bp., [1931.] Szerző, (Ladányi Jánosné „Madách” ny.). 358+[2] p. 
Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált, a névtáraknál fotókkal.
Kiadói, aranyozott vászon kötésben. 8.000,-

36. KAPOSSY Lucián: Pápa város egyetemes leirása. Ösz-
szeállította: - -.
Pápa, 1905. Főiskolai ny. VII+364 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 8.000,-

37. KARÁCSONYI János: Békésvármegye története. Ma-
gyarország ezredéves fennállásának ünnepére Békésvárme-
gye törvényhatósági bizottságának megbízásából írta - -. Kiad. 
Békésvármegye közönsége. 1–3. köt.
1.: Békésvármegye általános története. 2–3.: Különös rész. Az 
egyes városok, községek, továbbá a birtokos és nemes csa-
ládok története.
(Gyula), 1896. Békésvármegye Közönsége (Dobay J. ny.). 1 t. 
(címkép, kromolith.)+VIII+522+[2] p.+38 t. (ebből 1 kétlapos és 
4 kihajtható); 352 p.+50 t. (ebből 1 kihajtható); 264 p.+7 t. (eb-
ből 6 kétlapos leszármazási tábl. és 1 kihajtogatható, színes 
kromolith térkép /46x58 cm/). Mindhárom kötet szövegközti 
képekkel és ábrákkal gazdagon illusztrált.
Korabeli, aranyozott gerincű, egységes vászonkötésben, körül 
festett lapélekkel. 40.000,-

38. [KRENNER Miklós] Spectator: Arad. Városkép. 
Bp., 1937. (Traub B. és Társa ny.) [4]+99 p.+2 t.
(Kisebbségi magyar városkönyvek. 11.)
Kiadói borítékban; körülvágatlan példány. 3.000,-

39. ORTVAY Tivadar: Pozsony város története 1-4. köt. (7 
kötetbe kötve, teljes.)
1.: A legrégibb időktől az Árpádházi királyok kihalásáig.
2/1.: A város középkori topográfi ája, 1300-1526.
2/2.: A város középkori jogszervezete, 1300-1526.
2/3.: A város középkori háztartása, 1300-1526.
2/4.: A városlakósság családi, anyagi, értelmi és valláserkölcsi 
élete, 1300-1526.
3.: Mellékletek Pozsony 1300-1526. évi történetéhez.
4.: Első rész: A város politikai szereplése a XVI-ik század első 
felében, a mohácsi vésztől I. Ferdinánd király haláláig 1327-
1564.
Pozsony, 1892-1912. Pozsonyi Első Takarékpénztár (Stampfel). 
XX+384 p.+7 t. (ebből 4 kétoldalas); XVI+451+[1] p.+4 t. (kétol-
dalas); XVI+528 p.+5 t. (kihajtható hasonmás); XVI+412 p.+4 t. 
(1 kihajtható térk. /sérült/, 3 kétoldalas)+2 mell.; XV+[1]+515+[1] 
p.; XV+456 p.+14 t. (kétoldalas); XV+[1]+446+[2] p.; a 3. köt.-
ben a római számozású oldalak felcserélve, a 4.-ben a 337-
432. lapok tévesen a 256-257. közé kötve; hiánytalan.
Modern fél-nyl kötésben, gerincén ezüsttel nyomott címfelirat.
 60.000,-

 37. 39
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40. SZEREMLEI Samu: Hód-Mező-Vásárhely története. 
A hon ezeréves fennállása emlékezetére a városi törvényható-
ság megbízásából irta - -. 1-5. köt.
1.: A barbárság kora. Kezdettől - I. István királyig.
2.: Az ököljog kora. I. Istvántól - A mohácsi vészig.
3.: A leigáztatás kora 1526-1848.
4.: A közmívelődés története 1526-1848. I. rész.
5.: A közmívelődés története 1526-1848. II. rész.
(Bp.), 1900-1913. (Hornyánszky V. ny.) XXVIII+488+[2] p.+1 
t.+2 térk. (kihajtható); XI+476 p.; XXVII+544 p.; XII+450 p.; 
XII+451-1183 p.
Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon kötésben, 
körül márványozott lapélekkel. 150.000,-

41. VAKARCS Kálmán: Szentgotthárd és környékének is-
mertetése.
Szombathely, 1935. Kereskedelmi és Hírlap ny. 50+[6] p.
Számos szövegközti fényképpel illusztrált.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 4.000,-

42. HESSE, Heinrich: - - Churfürstl. Mayntzischen Garten-
Vorstehers, Neue Garten-Lust, das ist: Gründliche Vorstellung, 
wie ein Lust-Küchen- und Baum-Garten unter unserm 
Teutschen Climate fügllich anzurichten…
Leipzig, 1714. Joh. L. Gleditsch u. M. G. Weidmann. [2]+317+[5] 
p.; 1 t. (címképmetszet)+[6]+389+[49] p.+ 10 t. (rézmetsz.).
Az 1. rész első 90 oldalán, címlaptól indulva egyre csökkenő 
mértékben szúrágás nyomai. A lapok egy része enyhén barna-
foltos, a metszetek közül 2 kissé gyűrött, de hiánytalan.
Korabeli, vaknyomásos egészpergament kötésben. 60.000,-

43. HOLLÓ Ernő: Erdély. - - versei. Háromházi F. Ferenc 
linoleum metszetei.
Bp., 1941. (Szerzők), (Budai F. ny.). [32] p. 25 linómetszettel.
A grafi kus által dedikált pld.
Fűzve, linómetszettel illusztrált kiadói, gerincén kissé sérült 
borítékban. 5.000,-

Humor-Anekdota
44. [ÁGAI Adolf] Csicseri Bors: Ha sszólljék!... Dombszögi 
és bugaczi Mokány Berczi viselt dolgai a kilencz világrészben 
és a hozzájuk kapcsolt vármegyékben – kalandok, uti leírások, 
tánczi vigodalmak, [...] s egyéb parázs mulatságok. Ráadásul 
az arany köpések és szaftos mondások tudományos lajstro-
mával. 1-2. köt.
Gyoma, 1910. Kner I. 320 P.; 488 p.
Jankó János és Garay Ákos 120, ill. 150 szövegközti és egész-
oldalas rajzával, a kötéstáblán Garay Ákos színes rajzával.
Lévay-Haiman 1.181.
Kiadói, festett vászonkötésben. 12.000,-

45. [ÁGAI Adolf] Mokány Berczi: Az én viselt dógaim. Na-
gyon érdemösek az elolvasásra. Ha jezzel az első sütetettel 
jóllaktatok, csak antul jobban fog levedzeni a szátok a második 
fogásra. Én mondom: dombszögi és bugaczi - -.
Bp., 1896. Athenaeum. [4]+314+[6] p.
Számos szövegközti illusztrációval.
Korabeli félvászon kötésben. 10.000,-

46. [BÁNYAI Elemér alias Zuboly] Sisakos: Barcsay 
Domokos képviselőházi és egyéb adomái.
Bp., (1905), Lipcsey K. 164+IV p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 4.000,-

47. BEÖTHY László: Puncs 1853-ra. [Első évi folyam.]
Komárom, 1853. Szigler testvérek ny. [2]+183+[1]+V+[1] p.
Korabeli, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben.
 6.000,-

48. BERECZKY Andor: Visszaemlékezés a régi jó huszár-
időkre második, bővített kiadása. Bajtársai szórakoztatására 
írta: - -.
Pécs, 1938. Szerző. (Haladás ny.). 77+[3] p.
Címlapján korabeli állományi bélyegző.
Korabeli félvászon kötésben. 3.000,-

1 2
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49. BLOCH, Chájim: Hers Osztropoler tréfái és mókái. Egy 
zsidó Ludas Matyi a 18. században.
Bp., 1935. Remény (Springer ny.). 64 p.
Címlapján ajándékozási sorokkal.
(A Remény Ezüst Könyve.)
Fűzve, kiadói, kissé viseltes borítékban. 3.000,-

50. BORSODI László: Az emmi soroónk. Alakok, tréfás ese-
tek, anekdoták és más jellemző apróságok a palóc nép életéből.
Gyöngyös, 1926. (Reiner ny.) 161+[1] p.
(A Gárdonyi-Társ. 5. sz. kiadv.)
Tűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

51. A bölcs rabi naptára az 1925-ik évre. Nagy Imre 
viccgyüjteményével. 
Bp., (1925), Az Ojság. 64 p.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 5.000,- 

52. [CSETE Lajos] Pokrócz Ádám: Mehettt!!! Nyájaskodá-
sok és szaftos élczek a vasúti életből. Szélnek eregette: - -.
Bp., 1886. Lampel. (Wodianer ny.). 63+[1] p.
Fűzve, kiadói, illusztrált borítékban, címoldala hiányzik, hátol-
dala kissé ázott, gerince javított. 5.000,-

53. Faragó Szemléje. A tíz szobor és egyebek. Koboz rímeivel.
(Bp., 1898. Budapesti Hirlap ny.) [24] lev. (folio).
Faragó József 1897 őszén indította útjára a Borsszem Jankóban a Tíz szo-
bor című sorozatot. A fi ktív karikatúraszobrokról készült rajzok egy-egy da-
rabja hetente jelent meg a lapban. A választott politikusokról, közéleti sze-
mélyiségekről ezúttal nem napi politikai esemény, hanem inkább alapvető 
ismertetőjegyük vagy tevékenységük kapcsán készült portré. A gunyoros 
tartalom erősítésére, sőt magyarázatára a rajzok alatt – mind az újságban, 
mind a későbbi albumban – négysoros versikék olvashatók a közkedvelt 
Koboz tollából. Aki számos pesti lapnak írt cikkeket, tárcákat, a Borsszem 
Jankó pedig rendszeresen közölte az irodalmi és a politikai élet esemé-
nyeiről szóló csattanós verseit. A tíz rajz elkészülte után, vélhetőleg a nagy 
sikerre való tekintettel Faragó további rajzokat készített, ezek azonban már 
csak ebben az albumban kaptak helyet. A Faragó szemléje: A tíz szobor 

és egyebek címmel megjelent 
albumban lényegesen több (ösz-
szesen 23) karikatúra található. A 
Borsszem Jankóban 1898 már-
ciusában látott napvilágot ennek 
borítója. (MNG, időszaki kiállítás.) 
Stúdió/2014.
Modern vászonkötésben, az 
első színes borító (másolat-
ban) felragasztva, az eredeti 
hátsó bekötve.
 18.000,-

54. Gyöpre Magyar! Válogatott java kortes-adomák és da-
lok. Vasvellával összehányta Duhaj Marczi. Kiadja és elejébe 
csördit nömös [Ágai Adolf] Mokány Berczi.
Bp., 1879. Athenaeum. 166+[2] p.
A címlap verzóján ex-librissel.
Fűzve, színes, illusztrált kiadói, gerincén kissé sérült borítékban.
 6.000,-

55. HEGEDŰS Lajos: Eredeti tréfák, adomák s mondák a 
czigány életből. Írta öreg - -. Harmadik 30 ujdonuj, eredeti ado-
mával bővített kiadás.

Pest, 1870. Heckenast G. 136 p.
Korabeli, aranyozott gerincű 
félvászon kötésben, az eredeti, 
illusztrált első borító bekötve.
 8.000,-

56. HENTALLER Lajos:  Poli-
tikusaink pongyolában. Tollrajz-
ok a képviselőházból.
Bp., 1886. (Neumayer ny. )147+[3] p.
Címlapján korabeli tul. bélyegzés 
és későbbi ajándékozási sorok.
Korabeli, aranyozott gerincű fél-
vászon kötésben. 4.000,-

 44.
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57. HOSSZU Zoltán: Dani bá’. Illusztrálta Márton Ferenc. 
[Székely anekdoták.]
Bp., 1932. (Szerző), Egyetemi ny. 116 p. (a szerző portréja hi-
ányzik).
A könyvből 150 számozott példány készült könyvgyűjtők ré-
szére, példányunk számozatlan.
Kiadói, bordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, körül 
aranyozott lapélekkel. 4.000,-

58. [JERROLD, Douglas William]: Kukliné prédikácziói. 
Néhai megboldogult Kukli Jonás hátrahagyott irataiból 
öszszeszedte unoka öcscse Kukli Jérémiás. 
Kolozsvártt, 1860. Stein János. VII+[1]+226 p. Egy szövegközti 
illusztrációval. Egyetlen kiadás.
D. W. Jerrold Mrs. Caudle’s curtain lectures című műve alapján írt tréfás, 
enyhén erotikus történetek.
„Szegény Kukli Jónás azon ritka férjek sorába tartozott, kiket a bölcs ter-
mészet a nők iránti különös kegyéből, mint rendkivül türelmes hallgatókat 
állit ki a világ piaczára; mondhatni, az egész ember merő fül volt. Kukliné 
aszszony, született szájosfalvi Szájosi Margit, a Kukli Jónás uram „hites fe-
lesége” – mit e gyöngéd keblü hölgy nem mulasztott el férje fülébe rágni, 
mert nem afféle asszony volt, a ki lánczait a nélkül hordja, hogy olykor-
olykor meg ne csörgesse, – Kukliné aszszony – mondom – Kukli uramnak 
valamennyi fülét egyes-egyedül elfoglalta: e fülek egyedüli asszonya volt.”
20. század eleji, aranyozott félvászon kötésben, az eredeti szí-
nes borító, utólag másolatban a kötetbe illesztve. 20.000,-

59. Kispipa adomák. Komócsy József, Teleki Sándor, Mik-
száth Kálmán, Déri Gyula és mások írásaiból. Sajtó alá ren-
dezte az Örök Ifjak Társasága.
Bp., 1902. Lampel R. 145+[3] p.
Fűzve, korabeli, illusztrált, gerincén javított borítékban. 
 4.000,-

60. KNER Izidor agyafurt alakjai. Csicseri Bors [Ágai Adolf] 
előszavával és Bér Dezső, Garay Ákos, Geiger Richárd, 
Homicskó Athanáz, Kalivoda Kata, Mühlbeck Károly, Vadász 
Miklós egyszázhetven eredeti rajzával. Első kiad.
Gyoma, 1914. Kner. 191+[1] p.
Számos szövegközti és egész oldalas képpel.
Lévay-Haiman 1.377.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. 5.000,-

61. KÓBI Kohn: Kóser élczek, adomák és fáin gondolatok. 
üsszegyőjté - - ögyvédbojtár és káplárjelült.
Bp., 1878, Franklin. 159 p.
Korabeli, kopottas, aranyozott gerincű vászonkötésben.
 6.000,-
62. KOLOZS Gyula: Aforismák.
Bp., [1930], Légrády. 67 p.
Előzéklapján a szerző özvegyének ajándékozó sorai.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 3.000,-

63. [KONKOLY Kálmán] (Kova Kálmán) Borsszem Jankó - 
A népidemokrácia humora. [Viccgyűjtemény.] 
München – Köln, 1955. Amerikai Magyar Kiadó (Herp J. mün-
cheni magyar ny.). 157+[1] p.
Hozzákötve:
 [KONKOLY Kálmán] (Kova Kálmán) Borsszem Jankó - 
Emigráns tréfatarisznya. [Viccgyűjtemény.]
München – Köln, 1955. Amerikai Magyar Kiadó [Herp J. mün-
cheni magyar ny.]. 159+[1] p.
Kiadói kolligátum. Mindkét mű Ági János szövegközti rajzaival 
illusztrált.
Fűzve, kissé sérült, kiadói illusztrált borítóban. 5.000,-

 55. 58
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64. KÚNOS Ignác: A török hodzsa tréfái. Naszreddin mes-
ternek, a Közel és Távol Keleten ismert bölcs és híres kisázsiai 
hodzsának csalafi ntaságai és mulatságos esetei. Török ere-
detijét gyűjt. és magyarul megírta - -.
(Gyoma, 1926. Kner.) 3-221 [3] p.
A könyvdíszeket rajzolta és fába metszette Kner Albert.
Első oldala, melyen a kolofon van, hiányzik. A szakirodalom 
szerint; készült 750 példányban, ebből 25 pld. valódi kézzel 
merített papíroson, - miként példányunk is - amelyek kötését 
Kner Erzsébet könyvkötészete készítette. Ismereteink szerint 
a 25 példány mindegyike félpergamen kötésben készült.
Az első kötéstábla verzóján beragasztott ex-libris kitépett nyoma.
Lévay – Haiman Ø
Kiadói egészpergamen kötésben, tábláin és gerincén Kner 
Albert tervezte aranyozott díszítéssel, körülvágatlan példány.
 150.000,-

65. LOVÁSZY Károly: Butapest. Irta és rajzolta - -.
A pesti kecske. Az ellenőr. A pesti rendőrök. Aszfalt. Kislakások. Ló-
verseny. A soff őr. Taxaméter. Képviselőház. Verskarrikaturák, stb.
Bp., (1913), Galántai, (Tevan ny.) 47+[1] p.
Tűzve, kiadói (szélein kissé töredezett) borítékban.
Hozzá tartozik:
 LOVÁSZY Károly: Pesti versek.
Bp., [1911], Dick M., (Minerva ny.). 62+[2] p.
A könyv tipografi ai beosztását Hollósy János tervezte. A cím-
lapot Biró Mihály festőművész rajzolta.
Címlapján gyűjteményi-, címlap-verzón duplum bélyegző.
Fűzve, kiadói (szélein kissé töredezett) borítékban. 8.000,-

66. LOVÁSZY Károly: - - gúnyversei: parasztköltők. Avagy mi-
ként pöngetik a lantot hazánk legújabb divatú poétái. Dedikált.
Bp., 1935. Szerző. (Viktória ny.) [16] p.
Tűzve, kiadói illusztrált borítékban. 4.000,-

67. LOVÁSZY Károly: Holnapután kiskedden. (Modern po-
éták verses könyve, melyből a nyájas publikum megtudja, mi 
módon pöngetik a lantot Magyarhon uj dalosai. 2. kiad.) 
Bp., 1909. Kertész. [40] p.

Fűzve, kiadói borítékban; a borító fejlécét Török Károly festő-
művész rajzolta.
Hozzá tartozik:
 LOVÁSZY Károly: Anyám, én nem ilyen lovat akartam! 
– – komoly versei.
Bp., 1913, Löbl. [16] p.
A kötet címadó verse „A négy fekete ló” címmel is megjelent. 
Molnár Mihály (1893–?) hegedűművész, zeneszerző megze-
nésítette. A számot több, a maga korában neves előadó is mű-
sorára tűzte.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik:
 LOVÁSZY Károly: A Fészek verseskönyve. Aláírt példány.
Bp., 1947. Szerző. 32 p.
”E műből mindössze kétszázötven számozott és a szerző saját-
kezű aláírásával ellátott példány készült”. Példányunk a 143. szá-

mú, aláírt, de nem névre-szóló pld.
Fűzve, kiadói borítékban. 10.000,-

 65. 67.
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68. LOVÁSZY Károly: Ugat. Főszerk. Lovászy. Szerk. 
Lovászy Károly és más nem.
(Békéscsaba, 1912), Tevan. 15+[1] p.
Modern vászonkötésben, az eredeti boríték felragasztva.
Hozzá tartozik:
 LOVÁSZY Károly: Magyar Fütyülő. Szerkesztik Gróf 
Iszap István és Henczeg Ferenc. - - tréfája.
Bp., 1913. Löbl. 12+[4] p.
Első oldalán ceruzával írt ajánlás.
Fűzve, kiadói (gerincén sérült, bankjegy-ragasztóval megerő-
sített) borítékban.
Hozzá tartozik:
 Pfujságok és pfujságírók. Igy nyirtok ti. - - tréfája.
(Bp., 1912), Galántai. (Tevan ny.) 15+[1] p.
Fűzve, kiadói (gerincén és hátsó borítóján bankjegy-ragasztó-
val megerősített) borítékban.
 10.000,-

69. Magyar kabaret. (Összeáll. és bev. Hervay Frigyes.) 
Geiger Richárd festőművész eredeti rajzaival. 2. tetemesen 
bőv. kiad.
Gyoma, 1911. Kner. 394+[14] p.
A címlapon Geiger Richárd rajza; a kötéstábla címképét Geiger 
Richárd rajzának felhasználásával tervezte Kner Imre.
 Lévay-Haiman 1.208.
Kiadói, festett vászonkötésben.

Hozzá tartozik:
 Magyar kabaret. (Összeáll. és bev. Hervay Frigyes.) 2. 
köt., uj sorozat, Geiger Richárd festőművész uj rajzaival.
Gyoma, 1912. Kner. 363+[12] p.
A címlapon Geiger Richárd rajza; a kötéstábla címképét Geiger 
Richárd rajzának felhasználásával tervezte Kner Imre.
Lévay-Haiman 1.217.
Kiadói, egységes, festett vászonkötésben.
 12.000,-

70. MOLNÁR Jenő: Mucsa a fronton.
Bp., 1916. Singer és Wolfner. 142+[2] p.
Bér Dezső által tervezett, színes, Illusztrált kiadói borítékban; 
körülvágatlan. 3.000,-

71. [MOLNÁR Jenő]: Seiff ensteiner Salamon adomái. Első kiad.
Bp., 1920. Borsszem Jankó. 128 p.
Bér Dezső és Zórád Antal szövegközti rajzaival.
(Borsszem Jankó könyvtára 1.)
Fűzve, kiadói borítékban. 4.000,- 

72. NAGY Endre: A Nagy Háború Anekdotakincse. Összeáll. 
és előszóval ellátta - -.
Bp., 1915, Singer és Wolfner. (Bp.-i Hirlap ny.) 192 p.
Mühlbeck Károly, Linek Lajos és mások szövegközti rajzaival.
Fűzve, kiadó illusztrált borítékban.
 5.000,-

73. NAGY Ignác: Szúnyogok. Első kiad.
Pesten, 1848. Geibel K. XIII+[1]+267+[1] p.
Archaizáló, modern kartonkötésben. 6.000,-

74. NAGY Imre: A bölcs Rabi tréfái. - - mulatságos vicc-
gyüjteménye.
Bp., (1923), Az Ojság. 96 p.
(Az Ojság könyvtára.)
Tűzve, kiadói, (szélein kissé rojtos) illusztrált borítékban.
 4.000,- 69. 70. 78.
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75. NAGY Imre: Ötezer vicc. [Zsidó viccek.] 1-5. köt.
[Bp.], 1932. Az Ojság. (Europa ny.) 1 t. (Pécsi József fényképe 
a szerzőről)+5x240 p.
Egységes, kiadói, aranyozott, kissé foltos gerincű félvászon 
kötésben.  25.000,-

76. NAGY Imre: - - viccei. Az „Ötezer vicc” folytatása. 1. füz.
Bp., é.n. Az Ojság. 30 p.
Tűzve, színes, kiadói borítékban. 4.000,-

77. NAGY Imre: Zsidó közmondások. Első kiad. Dedikált.
Bp., [1935]. Az Ojság, (Europa ny.). 48 p.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 6.000,-

78. NAGY József: Vigan megyünk tönkre! [Viccek.]
(Bp.), [1942], (Szerző.) (Kertész ny.) 16 p. (szövegközti rajzokkal).
Tűzve, színes, illusztrált kiadói borítékban.
 4.000,-

79. A Nagy Tükör. Szerk. Jókai Mór. 126 képpel. [Füzetek-
ben megjelent humorisztikus hetilap. Az első magyar élclap 
teljes sorozata.]
Pest, (1856)-1858. (Jókai M.) - Heckenast G. [4]+228 p.
Szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrált.
A Jókai Mór által alapított, öthetente megjelenő folyóirat német minta 
alapján indult 1856 novemberében, és összesen 10 számot ért meg. 
Mivel nem volt illusztrátora, a közönséget kérték fel, hogy küldjenek be 
rajzokat. A lap melynek politikus csizmadiája, Tallérossy Zebulonja, Kakas 
Mártonja országszerte népszerű alakok lettek, a közhangulatot többnyire 
igen szerencsésen tolmácsolták a humor és komikum eszközeivel. Bár 
1858 januárjában megszűnt a lap, még abban az évben elindult Jókai 
nagy sikerű, hosszú időt megélt újságja, az Üstökös.
Címlapja „ablakos” (sérült, hiányos). 4 első és 2 hátsó borító 
másolatban a kötetbe ragasztva.
Hozzákötve:
 Előfi zetési felhívás a Kakas Márton Albumára. (Leg-
alább 100 képpel ellátva.) Kakas Márton [Jókai Mór] felelős-
ség nélküli szerk.

(Pest), 1858. Heckenast G. [2] (fi zetési felhívás, másolat)+24 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, körül márvá-
nyozott lapélekkel. 45.000,-
 
80. NERODOLI János: Elmés ‘s gyönyörködtető történetek 
és versek, mellyeket a’ magyar nemzet’ kedvéért öszveszedett, 
és kiadatott - -.
Buda, 1830. Universitas. 148 p.
Korabeli papírkötésben 10.000,-

81. "Nű?" Kóser adomák és rituális vicczek. Össze-
gyüjtötte Lueger híve.
Bp., 1897. Vass J., (Markovits és Garai ny.) 99+[1] p.
A fűzött kiadás eredeti borítója másolatban pótolt.
Hozzákötve:
 [KULCSÁR Ernő] Baczur Gazsi: Jogász humor! Ado-
mák és jellemző vonások a jurátus és patvarista, a jogász- és 
ügyvédbojtár életből. Összegyüjté: - -.
Bp., 1878. Lauff er V. 164 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 8.000,-

82. Oj wie kóser ój wie fajn. Zaftos zsidó-adomák.
Bp., 1902. Révai és Salamon ny. 128 p.
Modern fél-nyl kötésben, gerincén címvignettával.
 6.000,-

 79. 80.
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83. Az Ojság Pengő 
naptára 1926-ra. 
(Bp. 1925. Az Ojság.) 31 p.
Szigethy István és Fo-
dor [László] szövegközti 
karikatúráival. A címlap 
Szigethy István munkája.
Fűzve, kiadói, javított bo-
rítékban 5.000,-

84. PÉTERFY Tamás: 
Kacagó szövetkezetek. 
Szövetkezeti vidámsá-
gok. Összegyüjt. - -.
Bp., [1911]. Szerző, („Pátria” ny.) 96 p. 
Aranyos György, Gáspár Antal, Hatos Sándor és mások szö-
vegközti rajzaival gazdagon illusztrált. Első levele és címlapja 
javított.
Fűzve, illusztrált kiadói, gerincén javított borítóban. 4.000,-

85. RADÓ Sándor: Tessék nevetni! Aláírt.
(Bp., 1942. Faragó I. ny.) 94 p.
Kiadói, színes, illusztrált borítékban. 3.000,-

86. SERESS Imre: Hári János Iliásza – Odisszeája.
Bp., 1893. Pfeifer. 130 p. 2. kiad.
Hozzákötve:
 SERESS Imre: Hári János Odisszeája.
Bp. 1905. Pfeifer. 133+[1] p. 2. kiad.
Korabeli, megfakult aranyozású félvászon kötésben. 5.000,-

87. STEINHARDT Géza: - - mesél. Adomák, tréfák, elbeszé-
lések. Dedikált.
(Bp., 1935.) Szerző. (Athenaeum ny.). 83+[1] p.
Fűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

88. SZÉCSI Ferenc: Derü. - - válogatott munkái. Karcolatok. 
Tárcák. Jelenetek. Szindarabok. Porzó (Ágai Adolf) előszavá-
val és Geiger Richárd rajzaival. 1-3. köt.
Gyoma, 1912. Kner. 1 t. (a szerző arcképe) [12]+366+[2] p.; 
283+[2] p.; 265 p.
Lévay-Haiman 1.219.
Egységes, kiadói, vászonkötésben. 12.000,-

89. TÓTH Béla: A magyar anekdotakincs. Thesaurus 
Anecdoton Hungarorum. Gyűjtötte és magyarázta - -. Mühlbeck 
Károly rajzaival. 1-6. köt.
Bp., [1901-1904.] Singer-Wolfner. [4]+399+[1] p.; [4]+381+[3] 
p.; [4]+398+[2] p.; [4]+384 p.; [4]+371 p.; [4]+376+[4] p.
Egységes festett, aranyozott kiadói vászonkötésben, körül 
festett lapélekkel. 15.000,-

90. TÓTH Béla: Mendemondák. A világtörténet furcsaságai. 
Gyűjtötte és magyarázza - -.
Bp., 1907. Athenaeum. XI+410+[2] p. 3. kiad.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben, körül festett lap-
élekkel, lapjai kissé rozsdafoltosak. 3.000,-

91. TÓTH Béla: Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Gyűj-
tötte és magyarázta - -.
Bp., 1907. Athenaeum. XV+454+[2] p. 3. kiad.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben, körül festett 
lapélekkel. 4.000,- 89. 91.

 88.
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92. TÓTH Béla: Szálló igék lexikona.
Bp., 1906. Franklin. VII+378+[2] p.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. 6.000,-

93. TÖRÖK Imre: Indul nagy utára... Élmények, történetek, ese-
tek, ötletek, dictumok és factumok az ekklézsiális élet köréből. 
Bp., (1937.) Sylvester ny. 128 p.
Fűzve, kiadói, illusztrált borítékban.  4.000,-

94. [TRAGOR Ignác] Váci Náci: Vác vidámsága. Vácra és 
váciakra vonatkozó válogatott viccek, versek, víg történetek, 
adomák és tréfák. Összegyűjt. - -. Végh Gusztáv rajzaival.
Összegyűjt. Váci Náci [Tragor Ignác]. Végh Gusztáv rajzaival.
Vác, 1923. Váci Múzeum-Egyesület (Fegyintézet ny.) 160 p.
(Váci Könyvek 13.)
Hozzákötve:
 [TRAGOR Ignác] Váci Náci: Váci vidámságok. A Vácra 
és váciakra vonatkozó válogatott viccek, versek, víg történe-
tek, adomák és tréfák új sorozata. Összegyűjt. - -.
Vác, 1924. Váci Múz. Egyesület. 160 p.
(Váci könyvek 14.)
Korabeli, félvászon kötésben, az eredeti első borítók bekötve.
 6.000,-
95. Zsidó humor. Összeállította Fodor Fülöp.
Bp., 1943. (Faragó I. ny.) 160 p.
Kiadói, ranyozott vászonkötésben. 5.000,-

96. Hagada. Egy lipótvárosi vacsora története.
Bp., 1921. Az Ojság. 63 p.
(Az Ojság könyvtár I.)
Tűzve, kiadói (sarkain restaurált) borítékban. 5.000,-

97. ABC mindkét nembeli felelőtlen elemi iskolák számá-
ra. (Pofonomimikai alapon, eredeti réz és fajmetszetekkel.)
Bp., 1921. Az Ojság. 64 p. Gáspár Antal és mások szövegközti 
rajzaival gazdagon illusztrált.
(Az Ojság könyvtár II.)
Tűzve, Szigethy István rajzával illusztrált kiadói (alsó sarkán 
kissé sérült) borítékban. 6.000,-

98. Baedecker’s Ganef Pest. Utmutató globetrottlik vala-
mint ki- és bevándorló fajsorsosok számára. Színes térkép-
melléklettel.
Bp., 1921. Az Ojság. 48 p.+1 térk. (színes, kihajtható: „Judapest 
faji térképe” /verzón barna papírragasztóval megerősítve/).
Gáspár Antal, Szigethy István és mások egész oldalas és szö-
vegközti rajzaival gazdagon illusztrált.
(Az Ojság könyvtár III.)
Tűzve, színes, illusztrált, kiadói (verzóján javított) borítékban. 
 10.000,-

99. Tincses kalendárium az 1922-iki goj évre. Faj- és baj-
sorsosok tanácsadója.
Bp. (1921), Az Ojság. 62+[2] p. (Az Ojság könyvtár IV.)
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói illusztrált boríték bekötve.
 5.000,-

 96. 97. 99.
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100. (SIMON István) Bugyi Sándor: Én meg a lú. Családi 
törtínelem. E vóna oszt az a könyv, akkibe az íletem sorjábul 
nehány forint árát belecsömöszöltem. Rimsíges szíp testhe 
álló históriák vannak benne, meg kegyetlen gyönyörü fortíjos 
kipek. Második cserditís.
Debreczen, [1902 után], Hegedüs és Sándor. 136 p. (szöveg-
közti rajzokkal).
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban, a borítékrajz Jeney Jenő 
munkája. 6.000,-

101. (SIMON István) Bugyi Sándor: Tapasztalatok a lu 
viginél meg gyalogszerrel. Ebbe a kömbe a magam sorja, a lú 
sorja meg az magoss politika van bele gyűrve. Na mer hogy 
mesmeg több katonát aqggyunk, abbúl paszuj sincs. Második 
cserditis. 
Debreczen, [1920], Hegedüs és Sándor. 143 p. (a 107/108. 
levélen kis szakadás). 
Szövegközti rajzokkal.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban, a borítékrajz Jeney Jenő 
munkája. 6.000,-

102. (SIMON István) Bugyi Sándor: A lú meg én. E mán a 
harmadik könyv, akkibe az íletem sorjábúl néhány forint árát 
bele csömöszöltem. 
Debreczen, 1918. Hegedüs és Sándor. 152 p. (szövegközti 
rajzokkal).
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban, a borítékrajz Jeney Jenő 
munkája. 6.000,- 

103. SIMON István: Bugyi Sándor a koplalóba. Irta - -. Na 
jó; hát ű kigyelme irta, – de én diktáltam. Én magam akartam 
megírni saját őszintén, de Bendeguz fi am addig lökdöste a lá-
dát, míg egyszer csak kiömlött a tinta. Igy oszt űtet felkípeltem, 
azut elkesztem diktálni. […] Na mer hogy én rullam beszíl a 
könyv, meg a lúrúl. […] E mán a negyedik könyvem.  
(Debreczen), [1920], (Hegedűs és Sándor.) 160 p. 2 kiad.
Szövegközti rajzokkal illusztrált.
Korabeli, gerincén feliratozott félvászon kötésben. 6.000,-

104. (SIMON István) Bugyi Sándor: Bíkekötís vagyis ereszd 
a hajam! Hármas história akkibe én Bugyi Sándor debreczeni 
talyigás, […] katona ecsémmel elmagyarázzuk ennek a nagy 
marha világháborúnak a víggal elegy bús-keserves törtínettyit … 
Debreczen, [1919?], Hegedüs és Sándor. 174 p.
Szövegközti és egész oldalas rajzokkal.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 6.000,- 

105. (SIMON István) Bugyi Sándor: - - kóborgása égen, fő-
dön, szárazon, vizen, pincébe, padláson, pokolba meg egyéb 
tisztessíges hejjeken. Ezt a nyócadik könyvemet is együtt recs-
csentettük - - uram űkegyelmível. 
Debreczen, [1924], Hegedüs. 160 p.
Szövegközti és egész-oldalas rajzokkal.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 6.000,- 
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Ifjúsági és mesekönyv
106. ANDERSEN, Hans Christian: Stories from - - with 
Illustrations by Edmund Dulac. First edition.
London, (1911), Hodder & Stoughton. VIII, 250+[2] p.
Lapszámozáson belül 28 t. (színes illusztráció, felragasztva, 
keretléces, verzóján pávamotívummal díszített táblákon).
Keretléces , fej- és záródíszes oldalakkal, pávamintás előzék-
lapokkal.
A szennylapon korabeli, magyar nyelvű tulajdonosi bejegyzés; 
a hátsó kötéstáblán a The Times Book Club vignettájával.
Kiadói, gerincén és a kötéstáblán díszesen aranyozott vászon-
kötésben. 80.000,-

107. GOMBOS [Ferenc] Albin: Hájas Muki mint Robinson 
Crusoe.
Bp., 1914, „Élet” (Kis Pajtás). 159+[1] p.
Márton Lajos egész-oldalas rajzaival.
(A Kis Pajtás könyvtára.)
Fűzve, kiadói borítóban.   3.000,-

108. Halló, megy a vonat! [Képeskönyv, térbeli táblákkal.]
(Bp., é.n. Pantheon), 5 t. (kartonált, színes; térbeli, felnyíló 
részletekkel.)
(Eleven képeskönyvek 16.)
Kiadói félvászon kötésben, a kötéstáblán címképpel. 8.000,-

109. JÉKELY Zoltán: Csunyinka álma. Dedikált.
(Bp., 1955), Ifjúsági Könyvkiadó. 46+[2] p.
Lapszámozáson belül 13 egész-oldalas ff . ill. (Gink Károly fotói).
Dedikált: „Edinkának Csunyinka 1961 karácsonyán (Jékely 
Zoli és Ádika [Jancsó Adrienn?])”.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. 6.000,-

110. A kis mackó vonatra száll. [Kínai mesekönyv.] 
Csiang Cse-Csien terve, Jen Cse-Hszi rajzai, Tőkei Ferenc fordítása.
Sanghaj, 1958. Ifjúsági és Gyermek-Kiadó. 6 p.
Kiadói, illusztrált, zsinórfűzött, borítékban.

Hozzá tartozik:
 KÁLMÁN Jenő (vers) - NÉMETH István (graf.): Aki más-
nak vermet ás maga esik bele. Kifestőkönyv.
(Bp.), [1957], (Off set ny.). [8] p.
Kiadói, illusztrált borítékban. 4.000,-

111. MAREK, Veronika: Boribon der Teddybär.
Bp.,-Wien, 1969. Corvina-„Die Buchgemeinde” (Off set ny.) [36] p.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. 3.000,-

112. [SAS Ede] Bocs Bálint: Tányértalpu koma utazása Hol-
landiába 1922-ben. – Tányértalpu Boriska mint moziművésznő. 
Mühlbeck Károly rajzaival.  Első kiad.
Bp., [1922]. Singer és Wolfner. 143+[1] p.
Kiadói, színes, illusztrált félvászon kötésben. 4.000,-

113. [TÓTH Eszter (vers)-TANKÓ Béla (rajz)]: Törpék [Ver-
ses, rajzos mesekönyv.] 
(Bp.), [1963], (Minerva), (Ofsset ny.) [8] p. (kartonon).
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. 3.000,- 

114. VERNE Gyula: Utazás a tenger alatt. Ford. Zempléni P. 
Gyula. Első magyar kiad.
Bp., 1875. Franklin. [8]+231 p.+27 t. (egész-oldalas fametszetű ill.)
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.  10.000,-
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115. ILLYÉS Gyula: Nehéz föld. 
Első kiad. Dedikált.
Bp., 1928. Nyugat. 86 p.
A költő első megjelent kötete. Dr. Petényi 
Gézának dedikált pld.
Petényi Géza (1889-1965) Kossuth-
díjas belgyógyász, gyermekgyógyász, 
egyetemi tanár, az MTA tagja. Az em-
lékezetét őrző Petényi Géza Alapítvány 
és a Magyar Gyermekorvosok Társa-
sága díjat alapított a tiszteletére. Fiatal 
medikusként csatlakozott az 1910-es 
évek legprogresszívebb társadalmi- 
szelle mi mozgalmának számító Ga-
lilei-körhöz, számos értelmiségivel 
szoros kapcsolatba került, akiknek 
később háziorvosává és feltehetően 
mecénásává vált.
Fűzve, kiadói, gerincén restaurált borítóban. 20.000,-

116. JAKAB Elek: Aranka György és az Erdélyi Nyelvművelő 
és Kéziratkiadó Társaság.
Bp., 1894. Rudnyánszky ny. 66 p.
A borítón „a szerző ajándéka” felirat, a címzett neve bekötés-
kor áldozatul esett.
(Klny. a Figyelő 1884-es márciusi és áprilisi füzeteiből.)
Modern félvászon kötésben, az eredeti boríték bekötve.
Hozzá tartozik:
 JANCSÓ Elemér: Aranka György élete és munkássága.
Kolozsvár, 1939. Minerva. 34+[4] p.
Dedikált: „Mélt. Szily Kálmán államtitkár úrnak tisztelettel 1940. 
okt. 5. Jancsó Elemér”.
(Klny. a „Magyar irodalomtörténet 1939”c. könyvből.)
Fűzve, kiadói borítékban. 6.000,-

117. JAKAB Géza: Álmodik a gyopár. Versek 1923-1926. Dedikált.
Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva. 136 p.
Fűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

118. JÓZSEF Attila: Döntsd a tőkét, ne siránkozz. Versek. 
Első kiad. Dedikált.
Bp., [1930]. Juhász Árpád ny. 47+[1] p.
Dedikált: „Horváth Henriknek tisztelettel és barátsággal. 
József Attila.”
A rendőrség a megjelenés után azonnal lefoglalta a kötetet, de néhány száz 
példányt a nyomdából megmentettek. A költőt izgatás miatt felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték.
Horváth Henrik (1883-1947) műfordító. Egy ideig középiskolai tanár, ké-
sőbb több fővárosi könyvtárban dolgozott. Az 1930-as években a Brassói 
Lapok munkatársa, az irodalmi rovat vezetője. Ady, Móricz, Bródy, Hatvany, 
Babits és Molnár Ferenc műveit fordította németre.
A Magyar Kir. Rendőrség Budapesti Főkapitányságán 1931 május 11-i 
kihallgatásán a költő elmondta: „ A könyvet saját kiadásomban adtam 
ki, „Új Európa könyvtár” kiadói cég nincs; ezt a fi ktív kiadói jelzőt azért 
használtam, mert így könnyebben volt a könyv terjeszthető”. 
(Új Európa könyvtár.)
Kiadói, fűzött, restaurált borítékban. 250.000,-

119. JÓZSEF főherceg: Czigány nyelvtan. Románo csibá-
kero sziklaribe. Írta - -.
Bp., 1888. MTA. XXIII+[1]+377 p.
Fűzve, kiadó borítékban. 10.000,-

Judaika
120. MARKOVITS Rodion: Reb Ancsli és más avasi zsidókról 
szóló széphistoriák.  Első kiad.
(Temesvár), 1939. (Wieder L. ny.) 147+[3] p.
Kiadói, kissé kopott, aranyozott vászonkötésben. 4.000,-

121. ROHLING Ágoston: A Talmud-zsidó. Ford. F. Gy.
Gyula, 1939. G. Szabó I. ("Dürer" ny.) 51 p.
Tűzve, kiadói borítékban. 5.000,-

122. SPRONZ József: Fogoly voltam Auschwitzban.
Bp., 1946. Gergely. 50+[2] p.
„Megérkezésem óta hónapok teltek el. Szükségem volt erre az időre, 
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mielőtt elhurcoltatásom és auschwitzi tartózkodásom vázlatos történe-
tét megírhattam. Tárgyilagos akartam maradni: röviden azt megírni, ami 
engem ért, amit magam láttam, amit a magam bőrén tapasztaltam. Ezért 
kerültem minden mondatomban a túlzást.”
Korabeli félvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettá-
val; az eredeti első borító bekötve.
 4.000,-

123. VAJDA Béla: A zsidók története Abonyban és vidékén. 
Irta - - abonyi rabbi.
(Bp., 1896), Abonyi Chevra Kadisa. (Czettel és Deutsch ny.) 
182 p.+2 mell. (hasonmás, kihajtható, kétoldalas).
Címlapján tulajdonosi bélyegzés.
Elékötve:
 1. [Névre szóló meghívó az abonyi Chevra Kadisa 125 
éves fennállásának ünnepélyére.] 1 lev.
 2. [Ajándékozási nyomtatvány.] „Tek. Schwarcz Ferencz 
urnak Bécs. Az Abonyi Chevra Kadisa nevében, mely egyesü-
let Dr. Vajda: „A zsidók története Abonyban és vidékén” czimű 
munka tulajdonosa, van szerencsém tekintetességednek mint 
egyesületi tagjának ezen mű egy példányát beküldeni. […] 
Hitrokoni üdvözlettel Pintér Gyula elnök”. 2 lev. 1 nyomtatott, 
kitöltött oldal. Hajtva, a kötetbe illesztve.
Korabeli, restaurált gerincű, aranyozott félbőr kötésben.
 20.000,-

124. VERHOVAY Gyula: Az ország urai.
Bp., 1890. Buschmann F. ny. 200 p.
Fűzve, kiadói (kissé sérült) borítékban. 8.000,-

125. Kalevala a fi nnek nemzeti hőskölteménye. A fi nn ere-
detiből ford. és a summázó versikéket írta Vikár Béla. (Sajtó 
alá rend. Faragó József.) 2., jubileumi kiad.
Bp., 1935. La Fontaine Társ. (Kapisztrán-ny., Vác). [8]+333+[3] p.
Kétszínnyomású oldalakkal, rajzolt fejlécekkel és könyvdíszek-
kel. A rajzolt díszt intézte és bővítette Jorma Gallen-Kallela.

Hozzákötve:
 VIKÁR Béla: Magyarázatok a Kalevalához. Bevezeti 
Kosztolányi Dezső. Az utószót írta Balassa Imre.
Bp., 1935. La Fontaine Társ. (Kapisztrán-ny., Vác) 122 p.
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
Hozzá tartozik:
 VIKÁR Béla tintával írt, aláírt utóiratával ellátott, a La 
Fontaine társaság titkára, Faragó József által géppel írt leve-
lezőlapja, Dr. Szarka Lajos ügyvéd, műgyűjtőnek, "Nagyságos 
Uram!" megszólítással.
Tartalom: "A Kalevala-megrendelés ügyében sajnálatos té-
vedés történt. A sokszáz megrendelés közül néhány olyan is 
akadt, ahol nem vették át a megrendelt könyvet. Ezek voltak 
felszólitandók ügyészünk által. Ámde sajjnos a tévedés ab-
ban áll, hogy néhány olyan név is ezek közé került, akik már 
átvették és megfi zették a könyvet". Utóirat: "A tévedést annál 
inkább sajnáljuk, mert olyanok rovására esett, akik támogattak 
bennünket megrendelésükkel. Reméljük, ez nem tántorítja el 
uraságodat a rokon nemzet nagy szellemi kincsétől."
Kelt (postabélyegzőn): Bp., 1935. nov. 25.
1 lev. 1 beírt oldal. 40.000,-
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Kalendárium
126. JAKAB Elek: A kalendáriumok-
ról történelmi és politikai tekintetben.
Bp., 1881. MTA. 66 p.
(Értekezések a történelmi tudomá-
nyok köréből.)
Modern félvászon kötésben, aranyo-
zott címfelirattal. 3.000,-

127. Szent Ferenc Naptára az 1908. 
szökő évre. IV. évf.
[Kolozsvár], (1907), Szt. Ferenc Hír-
nöke Szerk. 128+[32] p.
Hozá tartozik:
 Szent Ferenc Naptára 
1914. közönséges évre. X. évf.
[Kolozsvár], (1913), Szt. Ferenc Hírnöke Szerk. 144+[24] p.
Mindkét kiadvány tűzve, az 1908-as gerince vászoncsíkkal 
megerősítve, az 1914-es gerince enyhén sérült. 5.000,-

128. Uj és Ó Kalendáriom Kristus Urunk’ Születése után 
1751. Esztendöre. A’ Polusnak 48. Gradusig való magassága 
szerint. Melly Magyar-Országra, Erdélyre, és más Tartományok-
ra-is alkalmaztatott Hanckens Bálint Continuatioja szerint.

Kolos’váratt, [1750]. S. Pataki J. 
ny. [68] p. (A-E8. A naptárrészből 
4 lev. hiányzik /B, B2, B4, B5/).
A tartalomból: „Rövid astrologiai 
visgálás [a négy évszakról], A’ fo-
gyatkozásokról, A’ békességröl 
és hadakozásról, A’ betegségröl, 
A’ földi termésröl. Sokadalmas 
helyek, Magyar kronika, Posta 
táblátska”.
Korabeli, kissé sérült gerincű 
papír kötésben.
 20.000,-

129. [VERSEGHY Ferenc (ford.)]: Száz esztendőre szólló ... 
kalendáriom, 1805dik esztendőtül fogva 1905dikig, mellyben ... 
feltalállyák a' Gazdák az úgy nevezett Földművelők' Reguláit is…
Pestenn, [1805.] Eggenberger (Landerer A. ny., Budán). 
134+[6] (Tudósitás) p.
Korhű félvászon kötésben. 30.000,-

130. KANDRA Kabos: Magyar mythologia. Kiad. Pásztor Bertalan.
Eger, 1897. Beznák Gy. (Egri Ny.-Rt.) XXXII+532 p.
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül 
festett lapélekkel, márványozott előzéklapokkal (az utolsó lev. 
sérült, javított). 30.000,-

131. KARINTHY Ferenc: Irodalmi történetek. [Elbeszélések.] 
Első kiad. Dedikált.
(Bp.), 1956. Szépirodalmi Könyvkiadó. (Athenaeum ny.). 163+-
[5] p.
Hegedüs István szövegközti rajzaival.
Dr. Petényi Gézának dedikált pld. (Dr. P. D.: lsd. 135. tételünk.)
Kiadói félvászon kötésben, eredeti védőborítóban.
 8.000,-

132. KARINTHY Frigyes: Együgyü lexikon. Első kiad. Dedikált.
Békéscsaba, (1912), Tevan. 69 p.
Dedikált: „Vilber Gábor káplár úrnak alázatosan jelentem, 
megírtam ezt a könyvet Karinthy Frigyes póttartalékos”.
(Tevan könyvtár 2-5.).
Korabeli vászonkötésben; címlapja restaurát.
 30.000,-

133. KARINTHY Frigyes: Gyilkosok. (Novellák.) Első kiad.
Bp., [1920?], Dick M. 178+[6] p.
A borítékrajz Szigethy [István] munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, felül festett 
lapélekkel, festett előzéklapokkal; az eredeti boríték bekötve.
 10.000,-
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134. KARINTHY Frigyes: Krisztus és Barabbás. (Háború és 
béke.) Irta - -. Első kiad.
Bp., [1918], Dick M. 155+[5] p.
A boríték Biró Mihály munkája. Itt a cím: "Krisztus vagy 
Barabbás ?".
Hozzákötve:
 KARINTHY Frigyes: Jelbeszéd. Válogatott novellák. Első kiad.
Bp., [1921], 158+[1] p.
A borítékrajz Végh Gusztáv munkája.
Korabeli, gerincén aranyozott félvászon kötésben, felül festett 
lapélekkel, festett előzéklapokkal; az eredeti borítékok bekötve.
 15.000,-

135. KARINTHY Frigyes: Nem mondhatom el senkinek. - - 
versei. Első kiad. Dedikált.
Bp., (1930.) Athenaeum. 64 p.
Dr. Petényi Gézának dedikált pld.
Petényi Géza (1889-1965) Kossuth-díjas belgyógyász, gyer-
mekgyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja. Az emlékezetét 
őrző Petényi Géza Alapítvány és a Magyar Gyermekorvosok 
Társasága díjat alapított a tiszteletére. Fiatal medikusként csat-
lakozott az 1910-es évek legprogresszívebb társadalmi- szel-
lemi mozgalmának számító Galilei-körhöz, számos értelmisé-
givel szoros kapcsolatba került, akiknek később háziorvosává 
és feltehetően mecénásává vált. Így volt ez a Karinthy család 
esetében is, amelynek tagjait – Karinthy Márton memoárja 
szerint – generációkon át kezelte. Egyes feltételezések szerint 
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül c. regényének „G.” 
néven emlegetett szereplője szintén Petényit rejti.
Fűzött, kiadói borítékban, kifogástalan pld.  50.000,-

136. KARINTHY Gábor: Étel és ital. Első kiad. Dedikált.
Bp., 1937. Nyugat. 76+[2] p.
Dr. Petényi Gézának dedikált pld. (Dr. P. D.: lsd. 135. tételünk.)
Hozzá tartozik:
 Karinthy Gábor által címzett csomagolópapír első ré-
sze, melyben postán feladva küldte könyvét Petényi Gézának.
Fűzve, kiadói borítékban; kifogástalan pld.  20.000,-

137. KASSÁK Lajos: Emberek sorsok. Márai Sándornak de-
dikált. Első kiad. 
(Bp.), [1943.] Stilus. 316+[3] p.
A szennylapon dedikált: "Márai Sándornak barátsággal Kassák 
Lajos".
Kiadói félvászon kötésben, gerincén címfelirattal. 20.000,-

 130. 134. 133.

132. 135.

137. 136.
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138. KÁLMÁN Kata:
Szem től szemben. - - 
fényképeskönyve. Dedi-
kált.
(Bp., 1940.) Kelet Népe. 
[4]+3+[4] p.
Dedikált: „Nagymamá-
nak és Nagyapának sok-
sok szeretettel Kata Bu-
dapest 1940 jul. 15.”

Az 1937 karácsonyára megjelent, kivételes sikerű Tiborc album után fenti 
szociofotó-gyűjteményben a Tiborc-ból kimaradt képek kaptak helyet, ki-
egészítve néhány újabb felvétellel.
Kiadói, (kissé sérült) spirállal fűzött papírkötésben. 150.000,-

Kézirat, aprónyomtatvány, fotó, metszet
139. ACKERMANN, B(ernhard) C(hristoph) [tervező] – 
GLASSER, Alexander [rajzoló] – ENGELBRECHT, Mart(in) 
[metsző, kiadó]: Plan et Profi l du Palais du Comte de Sulcovski 
à Ubigau situé sur l'Elbe, unedemi heure de Dresde - Grund 
u. Aufriß zu dem HochGräfl . Sulcowskischen Palais in Übigau 

1/2 Stunde von Dreßden 
an der Elbe gelegen. 
[Sulkowski gróf Drezda 
környéki palotájának 
tervrajza]. Megjelent: 
[Augsburg, 1725-1735 
között építészeti minta-
könyv lapjaiként].
A rajzok: 1 homlokzati 
látványkép, 1 kereszt-
metszeti ábrázolás és 2 
alaprajz.
Képméret: 19,7x28,6 cm. 
Rézmetszet. Kétnyelvű: 
francia, német.
4 lap. 15.000,-

140. ACKERMANN, B(ernhard) C(hristoph) [terve-
ző] – GLASSER, Alexander [rajzoló] – ENGELBRECHT, 
Mart(in) [metsző, kiadó]: Plan et Elevation d' un hotel pour 
Ambassadeurs, dans une grande Ville, avec batimens de trois 
cotés. [Egy három szintes nagyvárosi szálloda tervrajzai.]
Megjelent: [Augsburg, 1725-1738 között építészeti mintakönyv 
lapjaiként].
A rajzok: 1 homlokzati látványkép, 2 keresztmetszeti ábrázolás 
és 3 alaprajz.
Képméret: 19,7x28,6 cm. Rézmetszet. Kétnyelvű: francia, német.
6 lap. 25.000,-

141. [ADY Lőrinczné (1858-1937) aláírt fényképe, fi a Ady 
Endre érmindszenti szülőháza előtt.]
A felvétel 1934-ben készült, fotósa ismeretlen. 10,3x7,5 cm 
(A lev. lap mérete: 14,7x10,3 cm), zselatinos ezüst.
A ház falán a Kós Károly tervezte Ady emléktábla.
Román levelezőlapra illesztve. 6.000,-

142. [Autogram gyűjtemény.] 
Aba-Novák Vilmos (1894-1941) 
festőművész, Tamási Áron (1897-
1966) író, Miklósvári Gyenge 
Anna /külföldön Anne Roselle/ 
(1894-1989.) operaénekes, szí-
nésznő, Zsögödi Nagy Imre 
(1893-1976) festőművész, Pekáry 
István (1905-1981) festőművész 
és Tauber Mária (1905-1984) 
operaénekes aláírásai, ill. Tamási 
Áron és Aba-Novák Vilmos egy-
egy karikatúrája. 
Kelt: [Bp. 1937. január 1.]
Az „emléklap” Aba Novák Vilmoséknál, – az akkor már Ameri-
kában élő, a kor hírességének számító Gyenge Anna tisztele-
tére rendezett „Székely koktél partyn” készült.
Egy lev., hajtva.
Védett. 25.000,-
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143. [Autogram-gyűjtemény. 1924-1925.] 
45 levélen 76 művész (zenész, színész, képzőművész, irodal-
már) aláírása. Köztük: Varsányi Irén, Darvas Lili, Fedák Sári, 
Ábrányi Emil, Molnár Ferenc, Glatter Gyula, Ifj. Latabár Kál-
mán, Lengyel Menyhért, Jób Dániel, Rátkai Márton, Harsányi 
Zsolt, Székely Arnold, Beöthy László, Csortos Gyula, Zala 
György, Gombaszögi Frida, stb.
Kopottas bőrsarkokkal védett, selyemkötésben, sarkain festett 
lapélekkel. Haránt alakú, 8,5x10,5 cm. 25.000,-

144. BALÁZS Béla: Történet a Lógody utcáról, a tavaszról, a ha-
lálról és a messzeségről. c. elbeszélésének autográf kézirata.
A lila tintával írt kézirat több helyen javított, kihúzott, átírt, (talán 
két lap híján a teljes szöveg). A 2. kiadás nyomtatásban megje-
lentéhez képest mindössze 33 sor, ca 2 lev. hiányzik.
Kelt: [Bp., 1912-13?]. 
49 számozott levél (21x17 cm), első levelének sarkai gyűröttek 
s ezen egy 5 cm-es beszakadás van.
Hozzá tartozik:
 BALÁZS Béla: Történet a Lógodi-utcáról, a tavaszról, a 
halálról és a messzeségről.
Bp., [1946.] „Budapest” Irodalmi Int., [Székesfővárosi Háziny.] 
34+[2] p. 2. kiad.
A címlapot Csillag Vera, az illusztrációkat Herman Lipót rajzolta.
(Pesti Könyvtár.)
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 250.000,-

145. BATTHYÁNY Lajos: Utasitás a kormánybiztosokhoz. 
[Hirdetmény.]
Tartalom: Részletes utasításokat ad, hogyan zavarják, fenyeges-
sék az ellenség seregeit a népfelkelők. „A népfelkelésnek koránt-
sem feladata az ellenségnek nyílt csatábani megtámadása […] 
Előle a lovaknak és marháknak elhajtása. Elásása az eleségnek. 
Az utak elrontása. […] Megtagadása vagy lehetetlenné tétele a 
fuvaroknak az ellenség használatára. A hidaknak […] szétrombo-
lása. […] Szóval: mindenütt és mindenkor minden alkalomban az el-
lenségnek kárt tenni és hadseregünk munkálatát védőrként segél-
ni, és ez által Magyarország dicső fegyvere becsületét fentartani.

Kelt: „Pest september 18-án 1848". Aláírás: "Batthyány Lajos".
1 lev., 1 nyomtatott oldal, négyrét hajtva, közepén apró lyuk; 
folio. 25.000,-

146. BATTYÁNYI [BATTHYÁNY] Lajos, gróf (1860-1951) 
tintával aláít, nyomtatott meghívólevele ismeretlennek, Tisztelt 
uram! megszólítással.
Tartalom: „…van szerencsém […] szabadbattyáni szöllő gaz-
daságom és a szüret megtekintésére tisztelettel meghívni.”
Kelt: Szabadbattyán, 1905. október 10.
”Gróf Battyány Lajos politikus, országgyűlési képviselő fi umei kormány-
zó, az első magyar miniszterelnök unokája. 1884-ben az uralkodó Győr 
vármegye főispánjává nevezte ki. Működése idején sokat tett Győr nagy-
várossá fejlesztéséért, iparosításáért és az urbanizált városkép kialakítá-
sáért. […] 1892-ben Fiume kormányzója lett, itt is sokat tett, hogy Fiume 
valódi kikötővárossá válhasson. […] 1904-ben kilépett a kormánypárt-
ból, ezt követően Bodajk ellenzéki képviselője lett. […] Az 1905-06-os 
belpolitikai válság idején indult Tulipán-mozgalom egyik vezéralakja…”/
nádasdymuzeum.hu.
1 lev. négyrét hajtva. 5.000,-
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147. BERCSÉNYI Miklós, gróf levele Sőtér Tamás ezredesnek 
„Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek" megszólítással.
Tartalom: „Az Haza-Szolgálattyanak mostani szorgos szükségére 
nézve, Consideralván [tekintetbe véve] egyszersmind az elöttünk 
lévő ellenségnek constitutioját is ellenünk készülő jelenségi nem 
engedvén Hazánk Hadainak megoszlását és quartélyba való 
szállását [...]” kezdetű levelében Bercsényi leírja, hogy a jelenlegi 
hadi állapotban a kuruc sereget együtt kell tartani, nem lehet téli 
szállásra küldeni, számítani kell minden fordulatra. Előző nyáron 
az ezredek létszáma lecsökkent, mert sokan elestek vagy elszök-
tek, ezért újoncokat kell állítani. A címzett ezredének Pest várme-
gyében lett kijelölve a kvártélya, de a hadi helyzet miatt csak a 
szolgálatra alkalmatlanokat lehet oda küldeni. A továbbiakban 
utasításokat ad Sőtérnek és ezek végrehajtásának módját írja le 
részletesen: miként kell az ezredet ellátni, élelmezni.
Aláírás, kelt: „Ezzel Isten éltesse Kegyelmedet Datum in Arce 
Bajnocz Die 22 9bris A. 1707. [Bajmóc vára] Kegyelmednek 
szolgáló jóakarója G. B. Miklós”.
Címzés: „Nemzetes Vitézlő Sötér Thamás Commendans 

Colonellus Uramnak adassék” 
2 lev, 3 sűrűn beírt oldal, levél-
nek hajtogatva; a feltehetően 
papírfelzetes pecsét kivágva.
 250.000,-

148. [BIKKESSY (BIKESSY) HEINBUCHER József] Egy 
Insurgens, kit az Ország állított – Vom Lande gestellter 
Insurgent. 
Megjelent: (Bécs, 1816. Timlich.) („A magyar és horvát orszá-
gi leg nevezetesebb nemzeti öltözetek hazai gyűjteménie. A’ 
Természet után rajzolta Egy Tiszt a’ Cs. K. Ingén. Karból” 26. 
képeként).
Dúcméret: 25,6x19 cm, papírméret 28,5x23 cm. Rézmetszet, 
korabeli kézi színezéssel.
A második, alig változott kiadás már Bikkessy neve alatt jelent meg 1820-
ban, Pannoniens Bewohner címen, Csaplovics József magyarázó szöve-
gével.
Bikkessy Heinbucher József (1767–1833), magyar festő. A Habsburg 
Birodalom katonatisztjeként szolgált, a bécsi mérnöki akadémián tanult, 
később térképrajzoló lett. A soknemzetiségű birodalom több vidékén is 
szolgált a 18–19. század fordulóján. Mérnökkari tisztként magyarországi 
állomáshelyein lerajzolta a számára érdekes viseleteket. Munkásságának 
fő témája a korszak nemesi és paraszti öltözködési kultúrája, az ország 
egyes vidékeinek és társadalmi csoportjainak jellegzetes viselete. Az 
általa alkotott festmények és rajzok forrásértékűek a néprajztudomány 
korszakkal foglalkozó szakemberei számára. Nyomtatásban összesen 78 
lap jelent meg.
Paszpartuban, keretben. 20.000,-

149. CZÓBEL Minka (1855-1947) költőnő, tintával írt autográf le-
vele Lyka Károlynak "Nagyságos Lyka Károly" megszólítással.
Tartalom (részlet): „Nálam csak kilenc Mednyánszky festmény 
van: 1 kréta rajz fej, 1 párisi udvar (olaj) […] a többi mind egész 
kicsi tanulmányok […] Levelem Mednyánszkytól nincs. Feszült 
fi gyelemmel várom a mű elkészítését ezen kiváló művész és 
mindenképpen oly érdekes egyénről. A legjobb sikert kívánva 
szívélyes üdvözlettel Czóbel Minka”.
Kelt: [Anarcspuszta? ], é.n.
Czóbel Minka, a szimbolizmus első hazai képviselője. Beutazta Európát, a Sor-
bonne-on végzett Párizsban. Írni sógora, Mednyánszky László festőművész biz-
tatására kezdett. Később szintén ő mutatta meg írásait Jókai Mórnak és Justh 
Zsigmondnak. Elsők közt írt Magyarországon szabadverseket és vette át a fran-
cia dekadensek stílusát, emiatt a Nyugat egyik előfutárának tartják.
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Lyka Károlynak küldött leve-
lének tartalmát a művészet-
történész nem biztos, hogy 
felhasználta, mert bár több 
kisebb tanulmányt is írt az 
általa igen nagyra becsült 
Mednyánszkyról (pl.: Művé-
szet 1903/6.), saját szavai 
szerint; „Olyan közel esnek hozzám ezek a szép dolgok, hogy nem látom őket. 
Amint egy templom homlokzatához támaszkodva sem lehet a tornyot látni. Ezért 
nem írtam meg a Mednyánszky–monográfi át s ajánlottam, hogy Kállai Ernőre 
bízzák, akinek több distansza volt Mednyánszkyhoz. Mindig kerültem a felsőfo-
kot. Sohasem írtam képről, hogy a legszebb, művészről, hogy a legkiválóbb. De 
nem fogalmazhatom meg másként a valóságot, mintha azt mondom, hogy a 
sok kiváló közt is, akiket szerettem, Mednyánszky volt a legközelebb hozzám.”
/Szabad Művészet 1955. nov.
1 lev., 1 beírt oldal. Négyrét hajtva. 45.000,-

150. CSÁKY Adorján, gróf: Románszy László [Kéziratos regény.]
Kassán, 1890-92. [4]+309+[5] p.
A szerző a kiterjedt körösszeghi és adorjáni gróf Csáky család, egy ős-
régi eredetű magyar nemesi család sarja. A középiskolát a debreceni 
Fazekas Mihály gimnáziumban 1881-ben végzi, utána tanulmányai foly-
tatására Budapestre kerül. Pályája 1896-tól 1904-ig követhető; ezen 
időszak alatt a Kereskedelemügyi- valamint a Belügyminisztérium al-
kalmazottja. Ifjúkori regénye önéletrajzi ihletésű, fi atalkori éveit írja meg 
egy amatőr irodalmár lelkesedésével. Ismereteink szerint nyomtatásban 
sosem jelent meg.
Korabeli, aranyozott vászonkötésben. 10.000,- 

151. I. Ferenc magyar király (Habsburg–Lotaringiai Ferenc 
József Károly /1768-1835/) német nyelvű címeradományozó 
oklevele. 1817.] 
Wir Franz der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich 
König von Jerusalem, Hungarn, Böheim, der Lombarden und 
Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Schlesien, 
Grossfürst in Siebenbürgen…
Kelt: Bécs, 1817. november 20.

I. Ferenc császár, mint az osztrák Lipót Rend nagymesterének 
oklevele a nemes Johann Nepomuk Stephan Sacher, valósá-
gos kormányzósági tanácsos, a galíciai kincstári birtokok és 
sóügy igazgatója részére. A császár 1782 óta teljesített szol-
gálata és az 1813-14-es évben szerzett érdemei jutalmául 
Sachernek a Lipót Rend kiskeresztjét adományozza.
Nyitott hártyaoklevél, a Lipót Rend rányomott papírfelzetes 
nagypecsétjével. Gazdagon díszítve, Pallas Athéné ábrázo-
lással, I. Ferenc császár aláírásával, német nyelven.
Pergamenre nyomott rézmetszet; 54x87 cm.
Hatrét hajtva, bal alsó részén enyhe folt. 60.000,-

152. I. Ferenc magyar király (Habsburg–Lotaringiai Ferenc Jó-
zsef Károly /1768-1835/) német nyelvű címeres oklevele. 1818.]
Wir Franz der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich 
Koenig zu Jerusalem, Hungarn, Böheim, der Lombarden und 
Venedig, ect, ect.
I. Ferenc császár címeres oklevele Johann Nepomuk Stephan 
Sacher kormányzósági tanácsos, a galíciai kincstári birtokok 
és sóügy igazgatója részére, az osztrák Lipót Rendbe való fel-
vételéről és ezzel az Osztrák Császárság lovagi rendjébe való 
emeléséről, címer adományozásával.

 153. 152.
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A címer színes, egész-oldalas címerfestmény haránt osztott pajzs 
felső kék mezejében búzakéve, alul piros mezőben keresztbe 
tett bányászkalapács és csákány, felettük sótörő mozsár.
Kelt: Bécs, 1818. április 1.
Aláírás: I. Ferenc császár, Franz Saurau gróf és mások.
Utólagos bejegyzés latin nyelven: A rangemelés ténye Galí-
cia és Lodoméria rendi anyakönyvébe iktatva 1832. április 10-
én, Leopolis városában. (Lemberg, Łwów, ma: Lvïv, Ukrajna). 
Nagy, papírfelzetes rányomott pecséttel.
8 lev. (pergamen). 
Arany zsinórral fűzött bársony mappában. Zsinórhoz rög-
zített nagyméretű tüziaranyozott fém fűggőpecsét tokkal. 
A viszpecsét hiányzik. 100.000,-

153. FEDÁK Sári [Zsazsa] (1879-1955) színésznő, énekes-
primadonna 6 db. tintával írt, autográf postai levelezőlapja 
Dr. Schmidt Gyulának címezve "Gyuszikám", illetve "Kedves 
Gyuszi!" megszólítással.
Tartalom: Több levélben is leírja rossz kedvét; "Én megvagyok 
csendesen. Olyan sötét a hangulatom, mint a borulat." Kevés 
kapcsolata van, elzárva a világtól ezért nagyon hálás címzett-
nek, aki – amint a levelekből kiderül rendszeresen támogataja 
és tartja vele a kapcsolatot. "Már a fene is megette az élete-
met. De úgy kell nekem. Minek fogódzom én a hamis fi úval, 
mikor nekem van egy aranyos, megbízható Gyuszi barátom." 
„Tegnap és ma megint rádió nélkül vagyok. M. nem töltötte fel az 
accumlátort és megsüketült. […] Még mindig nem tudok napi-
rendre térni a maguk határtalan kedvessége és jósága felett.” 
Kelt: Nyáregyháza, 1951. augusztus és 1953. november kö-
zött. Aláírás: „Zs” [Fedák Sári beceneve Zsazsa].
6 postai levelezőlap, 6 beírt oldal. Címzéssel, bélyegzéssel.
 20.000,-

154. FEKETE István (1900-1970): Három karácsony – Szín-
mű három felvonásban c. művének teljes, eredeti kézirata.
Keletkezési hely és dátum nélkül. 5 lev., 5 sűrűn gépelt oldal 
(Vázlat)+[1] lev. (címlap)+115 lev., 115 beírt oldal.
A ceruzával írt szövegben nagyon sok kihúzás, átírás, javítás. 
A Vázlat (szinopszis) vélhetően utólag került a kézirat elé, eb-
ben is több helyütt található a szerző általi javítás egy-egy ki-
maradt, vagy elütött betűnél.
A darab csak 1997-ben jelent meg a szegedi Szent Gellért 
Egyházi Könyvkiadónál.
Javított gerincű, aranyozott címfeliratú vászonkötésben.
 250.000,-

155. GÁRDONYI Géza 
(1863-1922) tintával írt, 
aláírt autográf levele 
Négyessy László iroda-
lomtörténésznek "Tisztelt 
Uram" megszólítással.
Tartalom: „Köszönöm szives levelét. Szerencsésnek tartom ma-
gamat, hogy oly kiváló irodalmi bírák, mint Ön és Beöthy Zsolt, 
foglalkoztak a munkámmal és dicséretükre érdemesítették.” A to-
vábbiakban élesen bírálja Gyulai Pál elavult kritikai nézeteit: „Ő egy 
elmúlt kornak a maradványa, melyben az írók behunyt szemmel 
jártak. […] a történelmi regényt nem tartja jónak, ha az alakok ben-
ne esznek isznak és emésztenek.” Gárdonyi örömét fejezi ki, hogy 
a Gyulai-féle bírálatokkal szemben Négyessy és Beöthy megértet-
te törekvéseit és „méltányolják” szándékát, mely szerint „nemcsak 
regényt akartam adni, hanem korrajzot is.” A levélben említett mű a 
történelmi regényre illetve az ostrom-jelenetre vonatkozó utalások 
alapján az Egri csillagok. „Én magasabb célokat szolgálok, mint 
azok, akik az unaloműzést tekintik irodalmi célnak. Ezért lep meg, 
hogy vannak akik megértik a törekvéseimet és méltányolják.”
Kelt: 1902. X. 28.
2 lev., 3 beírt oldal, hajtásnál ca. 5 cm-en behasadt.
Hozzá tartozik:
 Gárdonyi Géza dombornyomású, saját kezűleg címzett 
borítékja. 100.000,-
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156. HORTHY Istvánné, borsódi és katymári Latinovics Mar-
git gyászjelentése.
Kelt: Gyömrőn, 1926. nov. 19.
Horthy Istvánné Horthy Miklós kormányzó sógornője, Horthy 
István (1858-1937) lovassági tábornok felesége.
Hajtogatva, kívül kézzel írt címzés, postai bélyeg, bélyegezve.
Hozzá tartozik:
 HORTHY Szabolcs temetési értesítője.
Kelt: Kenderes, 1927. okt.
Nagybányai Horthy Szabolcs (1873-1914) Jász-Nagy Kun-
Szolnok megye főispánja, Horthy Miklós testvére, az „orosz 
harctéren 1914 november hóban királyáért és hazájáért hősie-
sen küzdve, ellenséges golyótól találva életét vesztett(e)”.
Hajtogatva, verzóján írógéppel írt címzés, postai bélyegezés.
 6.000,-

157. [ILLYÉS Gyula (1902-1983) tintával aláírt, nem zsidó 
származását igazoló "Személyi Lap"-ja, ill. hiteles, aláírt irat-
másolatai.]
1.: Sajátkezűleg kitöltött, két helyütt aláírt "Személyi lap értel-
miségi munkakörü alkalmazottakról". (Bp., 1939. dec. 28., ill. a 
munkaadói igazoló aláírás: Bp., 1941. dec. 4.; 2 lev.).
2.: Másolat a pálfai református egyház keresztelési anyaköny-
véből. 20. sz. (Pálfa, 1916. márc. 12.; 1 lev.; aláírt).
3.: Édesapja, Illés János és édesanyja, Kállai Ida Házassá-
gi anyakönyvi kivonatának másolata. Tolna vármegye. 16. sz. 
(Sár-Szent-Lőrinc, 1898. jun. 19.; 1 lev., aláírt). 4.: Kivonat a 
pécsegyházmegyei Pincehely-Tolna m.-róm.kath. plébánia ke-
reszteltek anyakönyvéből. 11. sz. (Pincehely, 1921. máj. 14., ill. 
Bp., 1941. dec. 4.; másolat, 1 lev., aláírt). 5.: Másolat Tolna várme-
gye. Születési anyakönyvi kivonat. 55. sz. Kelt: Sárszentlőrincen, 
1902. nov. 8. (Bp., 1941. dec. 4.; 1 lev., aláírt.). 25.000,-

158. KLEBELSBERG 
Kuno, gróf (1875-1932) 
kultúrpolitikus, minisz-
ter a Magyar Történel-
mi Társulat elnökeként 
írógéppel írt, tintával, 
sajátkezűleg aláírt leve-
le a „Virradat” szerkesztőségének.
Tartalom: Közli, hogy a „Széchenyi István döblingi irodalmi ha-
gyatéka” cimű kiadvány  első kötete elkészült, melynek egy pél-
dányát a t. szerkesztőség rendelkezésére óhajtja bocsátani.
Kelt: Budapest, 1921. december 7.
1 lev. 1 gépelt oldal; középen hajtva, a jobb széle kissé meg-
vágva. 6.000,-

159. Kolozsvári lóverseny programja 1837. [Hirdetmény.]
Kolozsvárt 1837-dik évi julius hava 30-án tartandó lóverseny 
programja.
A négy futamon résztvevő lovasok és lovak neveivel, a lovak 
korával és nemével, a lovasok öltözetével. A nyeremények 
megjelölésével. A lovasok közt gróf Béldi Ferenc, Id. gróf Tele-
ki Domokos, báró Kemény Gyu-
la, gróf Mikó Imre, báró Bánff y 
Kálmán, stb.
1 lev., 26x15 cm; hajtva.
Hozzá tartozik:
 Kolozsvári Lóversenyek 
1867. [Hirdetmény.]
A három futamos verseny, ha-
sonlóan a 30 évvel korábbihoz 
felsorolja a versenyen induló lo-
vasokat, lovuk nevét, azok tulaj-
donságait és a lovasok ruháza-
tát. A nyeremények futamonként 
jelezve.
1 lev. (felső sarkán sérült) 
41x26,5 cm; hajtva.
 15.000,-
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160. [KÓS Károly (1883-1977) építész, író, grafi kus tintával 
írt autográf levele Szabó Endrének, „Nagys.[ágos] Dr. Szabó 
Endre úrnak” megszólítással].
Tartalom: Szabadkozik, hogy a sztánai posta megszűnése mi-
att késve válaszol. Jelzi, hogy „Annakidején valóban kiszállot-
tam Marosszentimrére és elkészítettem a […] helyreállításhoz 
szükséges munkálatok és anyagok jegyzékét”. Ő azt továbbí-
totta, egyébről nem tud. A levél végén ismét kitér a postára; „a 
postaigazgatóság kellemes és előrelátó, a közösséget és an-
nak érdekeit mindenképpen tökéletesen szolgáló vitézkedése 
akadályozott meg.”
Kelt: „Sztana-gara 1925. IX. 16. Aláírás: „Igaz tisztelettel Kós 
Károly”.
A levélben szereplő munka a marosszentimrei református 
templomra vonatkozik, hivatkozott akkori lelkésze Vincze Géza 
(1889-1964) református lelkipásztor. Kós Károly ottani munkáját 
a szakirodalom nem ismeri, bizonyára nem valósult meg.
1 lev., 1 beírt oldal.
Hozzá tartozik:
 [KÓS Károly román nyelvű, írógépppel írt, tintával aláírt 
nyilatkozata]. 
Tartalom (fordítás): Alulírott Kós Károly kijelentem, hogy a kü-
lönböző folyóiratokban megjelent rajzolt és vésett ex-librisek-
ből (5 féle) 300 példány másolata nyomtatható.
Kelt: „Cluj-Napoca [Kolozsvár], 27, mai 1975” Aláírás: Kós 
Károly.
1 lev., 1 gépelt oldal.  50.000,-

161. [KÓS Károly (1883-1977) otthonában, a kolozsvári, 
Széchenyi téri panellakásában. 2 db.]
Moldován Domokos felvétele. Készült: 1967. július 30-án.
Méret: 2 x 18x 13 cm, zselatinos ezüst; verzón a fényképész 
bélyegzője.
Hozzá tartozik:
 [KÓS Károly otthonában Weöres Sándorral és Károlyi 
Amyval.]
Moldován Domokos felvétele. Készült: 1976. október 9-én.
18x 13 cm, zselatinos ezüst; verzón a fényképész bélyegzője.
 12.000,-

162. [KUPECZKY János] HAID, Johann Jacob (1704-1767): 
Johannes Kupez[t]ky … Pictor Eximius [Nürnberg, 1740].
Kupeczky János önarcképe után metszette J. J. Haid.
26,5x40 cm, mezzotinto. Szignált.
Johann Jacob Haid rézmetsző, portréfestő, 1726-ban kezdett művésze-
tet tanulni Augsburgban. Mesterei többek között G. P. Rugendas és J. E. 
Ridinger is. Augsburgban kiadót alapított ahol elsősorban portrésorozato-
kat készített és adott ki.
A metszet felső részén középen kis beszakadás, alul a kartus-
ban apró sérülés. 100.000,-

163. [KUPECZKY János] VOGEL, Bernhard (1683-1737): 
Johannes Kupetzky, Pictor, et ejusdem B. Filius. – Kupeczky 
János festő és fi a. [Nürnberg, 1737].
Megjelent: Kupferstiche von Bernhard Vogel, nach Gemälden 
von Johann Kupetzky. Herausgegeben [J. Kupetzky]. Nürn-
berg 1745.
35x25,5 cm, mezzotinto. Szignált.
Kupeczky János (1667-1740) (Kupetzky vagy Kupecký) cseh származású 
magyar-szlovák barokk festő. A pozsony vármegyei Bazinban született 
1667-ben, apja takácsnak akart nevelni, ő azonban a festőművészet iránt 
érzett tehetséget és 15 éves korában, 1682-ben megszökött a szövőszék 
mellől. Kóborlásai közben került Holics várába, amelynek ura, Czobor gróf, 
rendkívüli műbarát volt, akkoriban a luzerni Benedikt Klaus festőt foglal-
koztatta kastélyában. A műbarát grófnak a fi atal festőlegény megtetszett, 
magánál tartotta és amikor Klaus 1684-ben elhagyta a kastélyt és Bécsbe 
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költözött, a gróf megbízásából és anyagi támogatása mellett magával vit-
te Bécsbe, ahol őt a festőművészi pályára előkészítette. Három évig tanult 
Klaus mesternél Bécsben, azután 1687-ben Olaszországba vándorolt. 
22 évi itáliai tartózkodás után Liechtenstein Ádám herceg meghívására, 
Bécsbe utazott, ahol elnyerte a császár kegyét, és Kupeczkyt udvari festő-
jévé nevezte ki. A bécsi tanulóidő után, 1723-ban Nürnbergben telepedett 
le, és az ottani jómódú polgárság sokat foglalkoztatott portréfestője lett. 
Műveit a legismertebb európai múzeumok őrzik.
A lap felső harmadán apró sérülés; randja kissé barnafoltos.
 100.000,-

164. [KUPECZKY János] VOGEL, Bernhard (1683-1737): 
Nos quoq Virtutes animosq' aff erte paternos Val Flacc. [Isme-
retlen hölgy portréja]. [Nürnberg, 1737].
Megjelent: Kupferstiche von Bernhard Vogel, nach Gemälden 
von Johann Kupetzky. Herausgegeben [J. Kupetzky]. Nürn-
berg 1745.
35x25,4 cm, mezzotinto. Szignált.
Bernhard Vogel német rézmetsző tanulmányait Augsburgban kezdte. Az 
akkortájt újraéledő mezzotinto (borzolásos) technika két német kiválósá-
ga, Christoph Weigel és Elias Christoph Heis, (akinek lányát vette felesé-
gül) voltak tanítói. Mesterévé vált a portrékészítésnek, később Nürnberg-
ben elsősorban Kupeczky után készített képeket.
A metszet alatt ceruzával írva: „Gr. Strattmann Franciska Her-
ceg Batthyány Károly neje. II. József császár volt nevelője”.
 50.000,-

165. Magyarország polgárai! [Kossuth Lajos beszéde a 
Bécsből visszatért országgyűlési küldöttség fogadtatásakor. 
Röplap.]
Tartalom (részlet, a röplap bevezetője): „Szabadságunk s 
függetlenségünknek olly rég hirdetett igéje testté lőn! […] E 
pillanatban a nép, mint nemzet él! […] villogó kardok százai 
előtt, Kossuth Lajos következőleg hirdeté […] Magyarország uj 
chartáját:” [Kossuth] „Uraim! Mint a magyar szabadság hírnö-
kei üdvözöljük Magyarhon szabadságának napját. […] – Meg-
jöttünk Bécs falai közül, hol az abszolutizmusnak századokon 
keresztül tartogatott rendszere összedőlt. […] És íme, itt azon 

férfi ú (gróf Batthyány Lajosnak vállára tevén kezét), kit a nem-
zet kívánsága következtében a király akarata is a nemzet fele-
lős minisztériuma első alkotója és elnökévé kinevezett.”
Kelt: [Pozsony, 1848. március 18.]
1 lev. (kétoldalas), hajtva; folio. Szélein (szöveget nem érintő-
en) sérült, beszakadt, jobb oldala és felső része erősen meg-
barnult. 12.000,-

 162. 163.
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166. NEMES Endre (1909-1985) magyar-svéd festőművész 
levele Passuth Lolának; „Kedves Passuth Lola” megszólítással.
Tartalom: Az „államférfi  lóháton” c. képéről, kiállításairól, az ar-
ról írott kritikákról ír, felveti egy esetleges budapesti kiállítás 
lehetőségét, s invitálja (Passuth) Krisztinát a Stockholmban 
újonnan nyíló Modern Múzeum meglátogatására.
Kelt: [Stockholm], 1975. jan. 24.
4 lev. 1,5 beírt oldal.
Hozzá tartozik:
 NEMES Endre képeslapja Passuth Lolának "Kedves 
Passuth Lola” megszólítással.
Tartalom: Sajnálja, hogy nem tudtak találkozni. Meséli, hogy 
kereste Forbátnét [Forbát Alfréd (1897-1972) építész, festő, 
magyar Bauhaus-tagok egyike], aki betegen kórházban van 
és nem sikerült információt kapjon tőle.
Kelt: [Stockholm, 1974].
Dupla méretű képeslap N. E. Omaka II. c. festményének repro-
dukciójával; futott, postai borítékban.
Hozzá tartozik:
 NEMES Endre dedikált kiállítási katalógusa.
[Västerås] (1973), Västerås konstmuseum. [32] p. (ebből 16 ff . 
és színes reprodukció).
Fűzve, kiadói borítékban. 8.000,-

167. Nyilatkozata az országosan egybegyült KK. és RRnek. 
134. sz.
Tartalom (részlet): „Azon országos választmány, melly az 
alsó és felső tábla által az országgyülési teendők tárgyában 
egyes akarattal megállapított felirásnak Ő Felsége eleibe le-
endő terjesztése végett Bécsbe felküldetett, a' legnagyobb 
sikerrel járt el hivatásában. Mártius 16-án a’ küldöttség a’ fen-
séges nádornak vezérlete alatt Ő Felsége […] által kegyel-
mesen fogadtatván, a’ nemzet hő kivánatait […] Ennek foly-
tában halaszthatatlannak tartja még ez országgyűlésen: 1-ör 
Az uj kormányzási rendszernek, a’ felelős ministeriumnak […] 
megállapitását. 2-or A’ Pesten rövid idő alatt tartandó ország-
gyűlésnek […] szerkeztési módját. 3-or A’ közös teherviselés-
nek […] minden lakosaira egyenlően leendő kiterjesztését […]. 
4-er Az urbéri viszonyok […] megszüntetését. 5-ör […] a’ nem-
zeti őrségnek azonnali felállitását. 6-or A’ censura eltörlésével 
a’ sajtó szabadságának esküdtszéki institutióval biztositását.”
A hirdetmény verzóján „Törvényczikkely az urbér […] (robot), 
dézsma pénzbeli fi zetések megszüntetéséről. Törvényczikkely 
a’papi tized megszüntetéséről. Törvényczikkely a’ közös te-
herviselésről”.
Kelt: H. n., [1848. március 18.] [Landerer Lajos és Heckenast 
Gusztáv ny.]
1 lev. (kétoldalas), hajtva. Folio. Szélein (szöveget nem érintő-
en) gyűrött, sérült.  30.000,-

168. ÖRKÉNY István (1912-
1979) géppel írt, aláírt levele 
Kazimir Károly rendező, szín-
igazgatónak, "Kedves Karcsi!" 
megszólítással.
Tartalom: "Köszönöm könyvedet, és jó, hogy eszembe juttattad. 
Hiszen tudod, hogy van ez; amig az ember darabját be nem tilt-
ják, addig csak irkál, javitgat, vacakol. Utána már nincs vele baj, 
az ember ráér olvasni. - Persze, rögtön odalapoztam, ahol ró-
lam és a Tótékról van szó. Tulajdonképpen azt hittem, erről szól 
az egész könyv, és ezért egy kis csalódást éreztem. De aztán 
beláttam, hogy vannak neked más szerzőid, barátaid is - pl. a 
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kiváló Fejes Endre - voltak más bemutatóid, sikereid is, melyek 
ugyan nyomukba se léphetnek a Tótéknak, de azért emlitésre 
érdemesek. (...) Jó érzéssel tettem le a könyvet [Kazimir K.: A 
népművelő színház. Magvető. 1972.], bár egy kis szorongás is 
elfogott. Mi lesz, ha példád követőkre talál? Ha - Gott behüt! - 
Marton Bandi kiadja "Összegyöjtött Gondolatait?" /Mind a hár-
mat!/ No de nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni."
Kelt: "1972 nov 6-án".
A betiltott Pisti a vérzivatarban után a Pesti Színházban Várkonyi Zoltán ren-
dezésében bemutatott „Holtak hallgatása" című dokumentum-drámája be-
mutatásához vezető út sem volt zökkenőmentes. Nagyrészt Várkonyi szívós 
küzdelmének köszönhető, hogy a darab végül mégis színpadra kerülhetett, 
anélkül, hogy mondanivalója sérült volna, még ha kisebb kompromisszu-
mokra szükség is volt. 1972 novemberében, tehát nagyjából két hónappal a 
bemutató előtt, Várkonyi még mindig harcban állt a Holtak hallgatása monda-
nivalójának csorbíthatatlanságáért. Az MSZMP KB Kulturális és Tudománypo-
litikai Alosztálya is foglalkozott a darabbal, míg végül november végén meg-
kezdték a próbákat.
1 lev., 1 sűrűn gépelt oldal, félbehajtva.
Hozzá tartozik: 
 ÖRKÉNY István tintával írt 3 soros gratulációja Kazimir 
Károly feleségének, Takács Marikának a Magyar televízió be-
mondójának, "Édes, Édes" megszólítással.
Kártyán, "Takács Marikának" címzett borítékban. 15.000,-

169. Pannónia szálloda ezelőtt Griff  és a nemzeti szinház a 
19-ik században [Újévi reklám-üdvözlőlap, 1912.]
(Bp.), 1912. (Glück Frigyes és Glück János tulajdonosok, 
Kanitz C. ny.)
A nyomtatvány grafi kája Franz Xaver Sandmann litográfi ája 
alapján készült.
11,5x16,5 cm. (duplán hajtva), dombornyomott arany felirattal.
A magyar országgyűlés 1836. évi 41. számú törvénycikkében elrendelte 
egy nemzeti díszes játékszín megvalósítását, mely Pest városában kijelölt 
telken a magyar Játékszínben, 1837-től 1840-ig Pesti Magyar Színház, 
majd Nemzeti Színház néven működött. Az épületet, amely a Rákóczi út 
és a Múzeum körút sarkán állt, 1913-ban lebontották.
1 lev., haránt hajtva; jobb felső sarka sérült. 5.000,-

170. [PUCCINI, Giacomo (1858-1924) zeneszerző dedikált 
fényképe Flatt Gizella operaénekesnőnek].
„Alle gentil Signora Flatt Gizella (Kate) Grati ricordo di Giacomo 
Puccini”
Kelt: „Bpest 14. 5. 06”.
Puccini többször is járt Magyarországon először 1894-ben, akkor a Manon 
Lescaut előadásán, majd másodszor tizenkét évvel később, „a Pillangó-
kisasszony budapesti premierjének alkalmából látogatta meg újra hazán-
kat. Külön kívánsága volt, hogy részt szeretne venni a darab színpadra ál-
lításában, ezért már két héttel a bemutató előtt megérkezett Budapestre. 
Kerner István karmester azonban nem vette jó néven, hogy a mester foly-
ton kemény kritikákat mond a próbákon, sokszor változtat elképzelésein, 
akadályozva a haladást, ezért tapintatosan arra kérte, ne vegyen részt 
az előkészítésben. A Pillangókisasszony nagy sikert aratott a magyar kö-
zönség körében. A bemutatót 
díszvacsora követte a Hungá-
ria Szállóban, ahol különleges 
ételekkel köszöntötték a zene-
szerzőt, többek között „Tosca 
módra” készített „porhanyós-
sal”, és „Butterfl y” módra ké-
szített „jegecedett bombával.” 
A zeneszerzőnek azonban – el 
nem ítélhetően – nem a szívé-
lyes fogadtatás, hanem a Pil-
langókisasszonyt alakító éne-
kesnő, Szamosi Elza személye 
okozott maradandó élményt. 
Puccini továbbra is kapcso-
latban maradt a budapesti 
Operaházzal. Amellett, hogy a 
zenei élet számos jeles alak-
jával levelezett, egy évtized-
del később újra ellátogatott 
Magyarországra, hogy részt 
vegyen „western operája”, A 
Nyugat lánya bemutatóján”.
/törtenelemportal.hu
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Flatt Gizella (Flattné Győrffy Gizella) (1874-1942), aki az 1906-os elő-
adáson a darabban Kate Pinkerton szerepét játszotta, 1900-ban, mint az 
Operaház ösztöndíjas növendéke kezdte meg művészpályáját. Első nagy 
sikerét Ortrud szerepében aratta a Lohengrin-ben, majd a Tannhäuser-
ben, Erzsébet szerepében is elismerést vívott ki. Szép terjedelmű és jól 
iskolázott, átható erejű mezzoszopránja, zenei intelligenciája és színészi 
tehetsége korának elismert operaénekesévé tették.
A fényképet Kossak József Cs. és kir. udvari és kamara fényké-
pész készítette. Kép: 19x10 cm, karton: 20.1x11 cm, celloidin. 
A karton hordozó alul sérült, verzója leragasztva, valószínűleg „ke-
retméretre” vágták. A fotó felső és alsó részén kisebb sérülések.
 350.000,-

171. [Flatt Gizella (Flattné Győrff y Gizella) (1874-1942), 
(akinek Puccini a fényképet dedikálta) operaénekes „fellépései 
kezdettől (1901. évtől) fogva”, – a művésznő tintával írt jegyzetei.]
Tartalom: 1901. okt. 25-től 1910. árp. 4 ig 313 fellépés táblázat-
ba foglalt feljegyzései a következők szerint: „Sorszám, A szer-
ző neve, A darab czíme, Az előadott szerep és előadásának 
száma, Jegyzet.”
A 169. sz. bejegyzés: „1906. május 12 / Puccini / Pillangó kisasszony 
/ Kate 1. / Premiére, szerző jelenlétében. Szerzőtől arczkép”.
7 lap, 14 sűrűn beírt oldal.
Hozzá tartozik:
 [FLATT Gizella szerepeinek és fellépéseinek összesíté-
se. A művésznő tintával írt jegyzetei.]
1 lev, 2 beírt oldal.

Hozzá tartozik:
 [MÁDER Rezső (1856-1940) az Operaház igazgatójá-
nak aláírt köszönő levele Flattné Gizella számára.]
Tartalom: „a „Pillangó kisasszony” bemutató előadásán produ-
kált művészi alakításáért […] őszinte elismerésemet és köszö-
netemet ezúton is kifejezem.”
Kelt: „Budapesten, 1906 május hó 14-én”. Aláírás: Máder Re-
zső igazgató.
1 lev. (az Operaház fejléces papírján), 1 beírt oldal.
Hozzá tartozik:
 FLATT Gizella. Kritikák. [Cikkgyűjtemény.]
Az 1902-1910-ig tartó időszakban, a művésznőről megje-
lent sajtóhírek, kritikák gyűjteménye. A különböző, magyar 
és német nyelvű lapokból kivágott cikkek számozott lapokra 
ragasztva, a dátum, az újság neve és a szerep kéziratos fel-
iratozásával. A lapok közül: Magyar Hírlap, Egyetértés, Pesti 
Hírlap, Szinházi Hírlap, Magyarország, Neues Pester Journal, 
Pesti Hírlap, Pester Lloyd, Budapester Tagblatt, Pesti Napló, 
Magyar Szó, Politiches Volksblatt, Hazánk, Az Ujság, stb…
49 számozott lev., ebből 10 dupla oldalas.+ 1 lev. (az Ország-
Világ c. újság 1910-es egyik számának egy lapja, melyen 
„Maleczky Vilmosné énekmesternő és végzett tanítványai” lát-
hatóak fényképeken. Köztük Flattné Gizella.
Korabeli feliratozott mappában. A mappa belső oldalára ra-
gasztva az Unsere Theater in Wort und Bild egész oldalas 
illusztrációja; „Das kön. ung. Operhaus” társulatának fotóiból 
készült montázs, a tagok megnevezésével, köztük 5-ös szám-
mal Flatt Gizella.
Hozzá tartozik:
 12 db kabinet fotó Flatt Gizelláról.
A fényképek közül 3 db. Mertens és Tsa. műhelyében készült, 
8 Szenes Adolf felvétele, 1 pedig Kossak József fényképész 
munkája. Egy kivételével valamennyi felvétel szerepeiben, szín-
házi jelmezben ábrázolja a művésznőt. 2 fotó nővérének, 1 Dr. 
Strausz Istvánnak dedikált. 3 kép alsó és felső részén sérült.
 25.000,-
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172. RUDNYÁNSZKY Gyula, 
dezséri (1858-1913) költő, 
hírlapíró autográf levele is-
meretlennek „Tisztelt Uram! 
megszólítással.
Tartalom: Szabadkozik, hogy 
csak most válaszol. Örömmel vállalja a kecskeméti jogakadé-
mia ifjúságának kérését, „hogy a márczius 15-diki költe-
ményt megírom és legkésőbb márczius 8-ig önnek czimére 
elküldöm”.
Kelt: „Budapesten 1888. márczius 2".
1 lev. 1 ½ beírt oldal, félbehajtva. 12.000,-

173. SASSY Attila (1880 
-1967) festőművész arcké-
pes igazolványa, a művész 
autográf aláírásával.
Kelt : 1945. június 2.
11x15,5 cm, hajtva.
 15.000,-

174 [Sinkovics Dániel debreceni asztalos inas, nevére ki-
adott szabaduló céhes bizonyító levél.]
Tartalom: „Mi Nemes Szabad Királyi Debreczen Városában la-
kozó […] Asztalos Czéh Mesterek […] adjuk tudtokra […] hogy 
Sinkovics Dánielt, […] 1833dik év junius 8dikán […] az inas-
ság alól felmentve, szabadnak mondottuk.”
Kelt: „Debreczenben 1847dik évi aprilis 17kén”, az illetékesek 
aláírásával és a céh 1792-es kifogástalan viaszpecsétjével.
34,8x44,5 cm, hajtogatva, kisebb barna foltokkal. 10.000,-

175. [Sinkovics Dániel, az 
Óbudai Hajógyár által ki-
adott német nyelvű, litogra-
fált bizonyságlevele 1849-
ből.] Zeugniss. 

Tartalom: Bizonyítjuk, 
hogy Sinkovics Dáni-
el, hajóács 1841 és 
1849 közötti időben 
a legnagyobb meg-
elégedésünkre dol-
gozott.
Kelt: „Altofen den 3tn 
Juli 1849. Aláírás: Die 
Direction der Schiff s-
werkte der K K priv. 
1tn ÖS. Dampfschiff ahrts Gesellschaft. az illetékes aláírása.
A levélen fent 6 krajcáros illetékbélyegző, valamint a gyár pa-
pírfelzetes pecsétje.
A rendkívül ritka dokumentum gyönyörű grafi káját Walzel 
Ágost Friges (1790-1860) rajzolta kőre.
2 lev. 1 nyomtatott, kitöltött oldal; hajtogatva
 20.000,-

 169.
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176. [STRAUSS, Johann, ifj. (1825-1899) osztrák zeneszer-
ző tintával írt, autográf sorai kotta-részlettel, emlékönyv lapján 
[Tarnóczy Malvina] O’Donell grófnőnek.]
Tartalom: „Der eben so genialen wie liebenswürdigen Frau 
Gräfi n O’Donell zur freundlichen Erinnerung: Johann Strauss”. 
– [„A legalább annyira zseniális, mint szeretetreméltó O’Donell 
grófnőnek szíves emlékül: Johann Strauss”.]
Kelt: „Budapest 4 Dec. 94”.
"Strauss 50 éves alkotói jubileumának budapesti megünneplésén, 1894. 
december 2-án délután a fővárosi Zeneművész Kör a Vigadóban dísz-
hangversenyt rendezett a tiszteletére. Másnap, december 3-án pedig a 
Népszínházban A cigánybárót adták, s maga a szerző vezényelt. Staruss 
a bécsi ünneplés után, hosszabb betegeskedésből felépülve fogadta el a 
pestiek invitálását, majd, ahogy a Zeneirodalmi Szemle írja, „a legszebb 
emlékekkel s a legrokonszenvesebb benyomásokkal hagyta itt tisztelőit, 
kik – úgymond – életének estéjén oly szívélyes kitüntetések és fényes 
ünnepeltetésekben részesítették”./regi.oszk.hu/
Tarnóczy Malvina (O'Donell grófné) alsó-lelóczi és jezerniczei T. Káz-
mér, Bács megye főispánja és kesselőkeői Majthényi Amália leánya, 

szül. 1843-ban. Már kilenc éves korában hangversenyezett és fiatal 
leányka korában kezdett verseket írni. Költeményei megjelentek a 
Családi Körben, évkönyvekben, a Képes Családi Lapokban. Zenemű-
veket is írt.
1 lev. ½ sűrűn beírt oldal, ifj. J. Strauss kottasorával. Verzóján 
egész-oldalas egyéb emlékönyvi bejegzéssel (17,5x11,8 cm).
 350.000,-

177. [SZABÓ Lőrinc (1900-1957) tintával, sajátkezűleg aláírt, 
nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja értelmiségi 
munkakörü alkalmazottakról.]
Kelt: Bp., 1944. nov. 2., ill. a munkaadói rész Bp.,1944. nov. 3.
2 lev.
Hozzá tartozik:
 SZABÓ Lőrinc (1900-1957) aláírt, más kéz írásával ki-
töltött Átvételi elismervénye.
Tartalom: "Szabó Lőrinc szerk. úr Klotild u. 2. - a Révai Testvé-
rek Irodalmi Intézet r. t. által szállított következő árukról: Szár-
mazási igazolvány vissza".
Kelt: Bp., 1944. X. 2.
1 lev. a kiadó fejléces papírján. 25.000,- 

178. [SZERB Antal (1901-1945) géppel kitöltött, aláírt két he-
lyütt nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja.]
Kelt: Bp. 1939. okt. 10., ill. a munkaadói rész: Bp. 1942. jan. 20.
A munkaadói részben (piros ceruzával) "Nem igazolta magát. 
939 X/14"-bejegyzéssel.
2 lev.
Hozzá tartozik:
 SZERB Antal iratainak másolatai, összesen: 19 db., eb-
ből aláírt 18. 
1.: Keresztlevél. (Bp. 1908. máj. 1. lev.; kiadási dátum nélkül). 2.: 
Szerb Antal szüleinek házassági anyakönyvi kivonata. (kiadva: Bp. 
1938. ápr. 2.; 2 lev.). 3.: Szerb Antal anyjának születési anyakönyvi 
kivonata. - Kivonat a bajai izr. hitközség születési anyakönyvéből 
(kiadva Baja, 1939. jún. 12; 1 lev.). 4.: Szerb Antal apjának szüle-
tési anyakönyvi kivonata. Pesti izr. Hitközség. - Igazolja édesapja, 
Szerb Károly megkeresztelkedését (1907. dec. 20., Bp. Szent Ist-
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ván plébánia-templom). 1 lev. 5.: Szerb Antal apai nagyszüleinek 
házassági kivonata. Kivonat a pesti izr. hitközség esketési jegyzé-
kéből (kiadva Bp., 1939. júl. 6.; 1 lev.). 6.: Szerb Antal atyai nagyaty-
jának születési anyakönyvi kivonata. Német nyelvű, csatolt, hiteles 
magyar fordítással. Az anyakönyv "A" kötete, 72-ik lapja. (kiadva 
Bp., 1938. ápr. 28.; 2 lev.) 7.: Szerb Antal apai nagyanyjának szüle-
tési helyére vonatkozóan. - Pesti Izraelita Hitközség VII. Sip utca 12. 
- (kiadva: Bp., 1939. szept. 20.; 1 lev.). 8.: Szerb Antal anyai nagy-
anyja szüleinek házassági anyakönyvi kivonata. - A Nagyváradi 
izr. hitközség anyakönyvi kivonata (kiadva: Orodea - Nagyvárad, 
1939. aug. 14.; 1 lev.). 9.: Szerb Antal anyai nagyapjának szüle-
tési anyakönyvi kivonata. - Kivonat a bajai izr. hitközség születési 
anyakönyvéből (kiadva: Bp., 1939. máj. 5.). 10.: Szerb Antal anyai 
nagyanyjának születési anyakönyvi kivonata. - Kivonat a sarkadi izr. 
Hitközség születési anyakönyvéből (kiadva: Sarkad, 1939. szept. 
3.). 11.: Szerb Antal anyai nagyanyja anyjának személyazonossá-
gához. - Budapest székesfőváros I. kerületének előljárója - Hely-
hatósági bizonyítvány. Szerb Sándor nem zsidó származásának 
igazolása céljára (kiadva: Bp., 1939. szept. 21.; 1 lev.). 12.: Szerb 
Antal anyai nagyszüleinek házassági kivonata. - Kivonat a bajai izr. 
hitközség házassági anyakönyvéből (kiadva: Baja, 1939. máj. 15.; 
1 lev.). 13.: Szerb Antal anyai nagyapja apjának halotti anyakönyvi 
kivonata.  - Kivonat a bajai izr. hitközség halálozási anyakönyvéből 
(kiadva: Baja, 1939. máj. 15.; 1 lev.). 14.: Szerb Antal anyai nagy-
apja anyjának halotti anyakönyvi kivonata. Baja város. 201. sz. (ki-
adva: Baja, 1939. jún. 30.; 1 lev.). 15.: Szerb Antal anyai nagyanyja 
apjának szül. anyakönyvi kivonata.  (kiadva: Sarkad, 1939. jún. 30.; 
1 lev.). 16.: Szerb Antal anyai nagyanyja szüleinek házasságlevele 
helyett. - Kivonat a sarkadi izr. hitközség C/aU kötet jelzésű szü-
letési anyakönyvébe bejegyzett konskripciós jegyzékből (kiadva: 
Sarkad, 1939. okt. 8.) 17.: Szerb Antal anyai nagyanyja személy-
azonosságához. - Bp. székesfőv. I. kerületének előljárója - helyha-
tósági bizonyitvány (kiadva: Bp., 1939. szept. 21.; 1 lev.). 18.: Szerb 
Antal születési anyakönyvi kivonata. Folyószám: 127. (kiadva: Bp., 
1925. nov. 18.; 1 lev.).
Másolat. Bp. székesfőv. polgármestere - IV. Tanusitvány. - "Az 1939: 
IV. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 7.720/1939. M. E. számu 
rendelet 64. §-a értelmében... tanusitom, hogy dr. Szerb Antal bu-
dapesti lakos (...) akinek vallása: róm. kath., az 1939: IV. t. c. 1. §-a 

3. bekezd. a/ pontja értelmében nem tekintendő zsidónak, de az 
emlitett törvénycikk 1. §-ának hatodik bekezdésében meghatáro-
zott korlátozás alá esik".
Kelt: "Budapest, 1941. évi január hó 2.- napján". 1 lev.
Hozzá tartozik: 
 SZERB Antal (1901-1945) géppel írt, piros ceruzával aláírt 
levele ismeretlennek, "Kedves Ferenc" megszólítással.
Tartalom (részlet): "...multkori látogatásom alkalmával három 
iratot méltóztattál hiányolni: 1./ atyai nagyatyám szül.anyaköny-
vi kiv. [...] Ezt most csatolom [...] 2./ anyai nagyatyám szüleinek 
házaságlevelét. Ez beszerezhetetlen lévén, vedd fi gyelembe az 
öcsém által megjelölt okirat vörössel aláhúzott záradékát. /16.sz./ 
3./ atyai nagyanyám halotti levelét. Ez még nem készült el, csak 
utólag fogom tudni csatolni. Addig is bemutatom fotokópiáját vagy 
pedig fogadd el ideiglenesen a 7. sz. alatti mellékelt bizonyitványt, 
amelynek utolsó sorai nagyanyám születési helyére és idejére vo-
natkoznak. Az eredeti okiratokat nagyon szeretném a legrövidebb 
időn belül visszakapni, mert okt. 15ig még máshol is kell igazolnom 
magam. - Tisztelettel üdvözöl hived Szerb Antal". 
1 lev. 1 beírt oldal.
Hozzá tartozik: 
 SZERB Antal (1901-1945) sajátkezű [?], ceruzával írt, 
dédszüleiig vezetett családfa-rajza (1 lev.). 180.000,-
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179. SZÉCHENYI István, gróf hivatalból írt litografált, kézzel 
kitöltött és megcímzett, autográf aláírású meghívólevele Tarczy 
Lajos részére, "Tekintetes Úr!" megszólítással.
Tartalom: Értesíti a címzettet a Magyar Tudós Társaság éves 
nagy-gyűlésének időpontjáról s erre elvárja a társaság rendes 
tagjait.
Kelt: „Pesten, nov. 17. 1844.” Aláírás: "kész szolgája Széchenyi 
István".
Tarczy Lajos (1807-1881)  fi lozófus, természettudós, a Pápai Református 
Kollégium tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Széchenyi István 
gróffal személyes kapcsolatot tartott, az ő nagycenki birtokán látott minta-
gazdaság olyan hatással volt rá, hogy Pápán is létrehozott egy hasonlót.

„1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen Széche-
nyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar 
Tudós Társaság (a mai MTA) megalapítására. […] A társaság öt évvel 
Széchenyi felajánlása után, 1830. november 17-én Pozsonyban tarthat-
ta meg első igazgatói ülését, ezen Teleki Józsefet elnökké, Széchenyi 
Istvánt másodelnökké, Döbrentei Gábort pedig titkárrá nevezték ki.”/
tudosz.hu.
Érdekes, hogy 1844-ben nem az Akadémia nevet használják, 
hiszen ez négy éve már így lenne hivatalos (vélhetően maradt 
a MTT litografált formanyomtatványából).
2 lev., ½ „beírt” oldal, hajtogatva, feltört viaszpecséttel; folio.
 300.000,-

180. [Szőlő metszet.] Früchte. II. – Fructus II. – Fruits. II.
Megjelent: Tobias Gottlieb Wilhelm: Unterhaltungen aus der 
Naturgeschichte. Des Pfl anzenreichs c. munkájában Früchte 
[Gyümölcs] 2. kötetében. (Augsburg, 1810-1821) között.
Rézmetszet, korabeli, kézi színezéssel. 23,5x18 cm. Szignált, 
metszője Jacob Xaver Schmuzer (1713–1775).
20. sz. eleji, kézzel faragott szőlő-leveles-indás, kissé szúrágta 
fakeretben. 41,5x32,5 cm.  35.000,-

181. [TAMÁSI Áron (1897-1966) tintával, sajátkezűleg kitöl-
tött, aláírt, nem zsidó származását igazoló "Személyi lap"-ja 
értelmiségi munkakörü alkalmazottakról.]
Kelt: Kolozsvár, 1939. okt. 20., ill. a munkaadói rész Bp., 1940. 
jan. 10.
2 lev.
Hozzá tartozik:
 Tamási Áronnak címzett, géppel írt, hiánypótlásra fel-
szólító levél, aláírás nélkül. 2db.
Kelt: Bp., 1939. okt. 30., ill.: 1939. nov. 13.; 2 lev.
Hozzá tartozik:
 TAMÁSI Áron tintával, sajátkezűleg aláírt, szülei kereszt-
levelének román nyelvű másolatai, valamint igazolása és Ta-
mási Áron, írógéppel írt, sajátkezűleg aláírt kísérőlevele.
Kelt: Farkaslaka, 1939. ápr. 26., nov. 13., ill. Kolozsvár, 1939. 
okt. 27.; 4 lev.
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Hozzá tartozik:
 TAMÁSI Áron, saját kezűleg 
írt sorai „cédulán”.
Tartalom: „1940-ben, Észak er dély -
nek Magyarországhoz való visz-
szacsatolásával magyar állampol-
gárrá váltam, mint mindenki azon 
a területen”.
H.n, é.n., 6,5x10 cm. 25.000,-

182. TISZA István, gróf (1861–
1918) politikus, miniszterelnök, 
tintával írt, autográf ajánlólevele is-
meretlennek, megszólítás nélkül.
Tartalom: A múzeumi teremőri ál-
lásra pályázó Varga Jánost mele-
gen ajánlja.
Kelt: „Bpest 1900 jul. 31”. Aláírás: 
Tisza István.
1 lev. ½ beírt oldal, hajtva.
 15.000,-

183. [VAS István (1910-1991) 
tintával, sajátkezűleg kitöltött, alá-
írt, nem zsidó származását iga-
zoló "Személyi lap"-ja értelmiségi 
munkakörü alkalmazottakról.]
Kelt: Bp., 1943. jun.; 2 lev.
Hozzá tartozik:
 VAS István által tintával alá-
írt tanusitvány.
Tartalom: A bemutatott okiratok 
alapján Vas István „nem tekinten-
dő zsidónak”.
Kelt: Bp., 1939. nov. 25.; 1 lev.
 10.000,- 

184. WEÖRES Sándor 
(1913-1989) tintával írt, 
A titkolózóhoz c. versének 
autográf kézirata.
A versben több helyütt 
áthúzások, átírások, javí-
tások.
Keltezés nélkül.
A hat versszakos költe-
mény ismereteink sze-
rint önálló kötetben nem 
jelent meg, folyóiratban 
való publikálásáról sem 
tudunk.
1 lev., 1 beírt oldal. 
 50.000,-

 180.
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185. KHAYYAM, Omar: Rubáyát of - -. Presented by Willy Po-
gány.  (Translated by Fitzgerald.)
London, é.n. Harrap & Co. [112] p.
16 egész-oldalas, színes illusztrációval, keretdíszes oldalak-
kal. Az illusztrációk és a könyvdíszek Pogány Vilmos munkái.
Kiadói, festett, aranyozott, vaknyomással díszített bőrkötés-
ben, felül aranymetszéssel. 25.000,-

186. A kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő 
egyesület’ 1840diki névkönyve. Választottsági határozatból ki-
adta Kacskovics Lajos.
Pest, 1840, Trattner-Károlyi ny. 70 p.
Címlapverzón egykori állományi bélyegző.
Fűzött, korabeli (kissé sérült) borítékban. 8.000,-

187. KOSZTOLÁNYI Dezső: Bolondok. Novellák. Első kiad.
(Bp.), [1911.] Athenaeum (Uránia Könyvny.). 128 p.
(Modern könyvtár 95-96-97. sz.)
Hozzákötve:
 KOSZTOLÁNYI Dezső: Beteg Lelkek. Elbeszélések. 
Karinthy Frigyes Kosztolányi-rajzával. Első kiad. 
Bp. [1913], Athenaeum. 56 p.
(Modern könyvtár 215-216. sz.)

Hozzákötve:
 KOSZTOLÁNYI Dezső: Béla, a buta. - - új elbeszélései.
Első kiad. 
Bp., 1920. Athenaeum. 84+[4] p. 
Korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben, felül festett 
lapélekkel; az eredeti borítékok bekötve. 10.000,-

188. KOSZTOLÁNYI Dezső: Boszorkányos esték. Első kiad.
Bp., (1908.) Jókai-ny. 164+(1)p.
A szerző második megjelent, egyben első prózai kötete.
Korabeli, gerincén aranyozott vászon kötésben, felül festett 
lapélekkel; az eredeti boríték bekötve.  12.000,-

189. KOSZTOLÁNYI Dezső: Kenyér és bor. Új versek. Első kiad.
Békéscsaba, 1920. Tevan. 117+[3] p.
Korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben, felül festett lap  -
élekkel; az eredeti boríték bekötve. 8.000,-

190. KOSZTOLÁNYI Dezső: Lánc, lánc, eszterlánc… 
- - új versei. Első kiad.
Békéscsaba, 1914. Tevan. 41+[6] p. (Tevan könyvtár 13.)
Hozzákötve:
 KOSZTOLÁNYI Dezső: Mécs. Első kiad. 
Békéscsaba, [1913], Tevan. 64 p.
(Tevan könyvtár 34-35.)
Hozzákötve:
 KOSZTOLÁNYI Dezső: Öcsém (1914-1915). [Novellák.]
Első kiad. 
Békéscsaba, 1915. Tevan. 51+[1] p. Első kiad.
(Tevan könyvtár 68.)
Korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben, felül festett 
lapélekkel; az eredeti borítékok bekötve. 15.000,-

191. KOSZTOLÁNYI Dezső: Mágia. - - verseskönyve. Első kiad.
(Békéscsaba), 1912. Tevan. 79 p.
A kétszínnyomású borítékrajz Tevan Andor munkája.
Korabeli, gerincén aranyozott vászon kötésben, felül festett 
lapélekkel; az eredeti boríték bekötve. 15.000,- 185. 191.
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192. KOSZTOLÁNYI Dezső: Mák. - - új versei. Első kiad.
(Bp.), 1916. Tevan. 81+[3] p.
Korabeli, gerincén aranyozott vászon kötésben, felül festett 
lapélekkel; az eredeti, aranyozott ornamentikával díszített bo-
ríték bekötve. 10.000,-

193. KOSZTOLÁNYI Dezső: Páva. Elbeszélések. Első kiad.
Bp., [1919.] Légrády. 173 p.
Többek közt Kosztolányi novellisztikájának olyan meghatáro-
zó darabjait tartalmazza, mint pl. a Bácska, A léggömb elrepül, 
Tréfa, Vakbélgyulladás.
Fűzve, kiadói papírborítékban; körülvágatlan. 8.000,-

194. KOSZTOLÁNYI Dezső: A rossz orvos. (Kis regény.) Első kiad.
Bp., 1921. Pallas. 109+[2] p.
A szerző első regénye.
Korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben, felül festett 
lapélekkel; az eredeti boríték bekötve. 12.000,-

195. [KÖRÖSFŐI-] KRIESCH Aladár: Ruskinről és az angol 
praerafaelitákról. 
A Műbarátok Körében tartott négy előadás. I. Ruskin művészi 
hitvallása. II. Morris és reformtörekvései. III. A praerafaelita kör 
irodalmi működése. IV. A praerafaelita képírók.
(Bp., 1905. Franklin ny.) 150+[2]+9 t. 
Kiadói, gerincén feliratozott félvászon kötésben, a szerző által 
készített szecessziós előzéklapokkal. 6.000,- 
 
196. KRÚDY Gyula: Aranykézutcai Szép Napok. Novellák. 
Major Henrik fametszeteivel. Számozott.
(Békéscsaba, 1916. Tevan.) 1 t. (díszcímlap, színezett fametsz.)-
+[4]+208+[3] p.
Készült 100 számozott példányban, fenti a 4. sz., kézzel szá-
mozott példány.
A címlapot és a szövegközti rajzokat Major Henrik készítette.
(Tevan amatőr kiadás 2.)
Kiadói félpergamen kötésben, a kötéstáblán aranyozott cím-
képpel préselt keretben, felül aranymetszéssel (gerincén apró 
elszíneződésekkel). 25.000,-

197. KRÚDY Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin. Első kiad.
Bp. 1917. Singer és Wolfner. 205+[3] p.
(Krúdy Gyula összegyűjtött munkái.)
A borítékrajz Major Henrik munkája.
Fűzve, kiadói borítékban; körülvágatlan. 8.000,-

198. KRUG Lajos, ifj.: Tüzek a végeken. Selmectől – Sopronig.
Jelen első kiadás tiszta jövedelmét a nyugatmagyarországi fel-
kelő harcokban elesett bajtársak síremlékére ajánlja fel a szerző.
Sopron, 1930. Tóth A. 208+[8] p.+4 t. (az 5-ből).
A kötet borítóját és illusztrációit Medgyesi Schwartz Antal fes-
tőművész rajzolta.
A mű végén: „Propaganda rajzok és iratok a soproni népszava-
zással kapcsolatban”.
Modern vászonkötésben, az eredeti boríték felragasztva.
 5.000,-

199. KÚNOS Ignác: Mimózák és krizantémok. Nipponföldi 
mesevilág. Eredeti rajzokkal. Dedikált. 
Bp., [1930]. Keleti mesekönyvek Kiadóhiv. (Világosság ny.) 
207+[1] p.
Szövegközti rajzokkal gazdagon illusztrált.
100 számozott, japán merített papíron készült példányból a 3. 
sz. kézzel számozott, alá-
írt példány.
A kötetbe illesztve a szer-
ző dedikációjával: "Havas 
Verának küldi ezt a köny-
vet Kúnos Ignác".
Kiadói, gerincén ara-
nyozott félbőr kötésben.
 20.000,-
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Magyar avantgárd
200. KASSÁK Lajos: Tisztaság könyve. Első kiad.
(Bp.), 1926. (Horizont. /Krausz és Társa ny./) 115+[3] p. (Kas-
sák piros-fekete reklámnyomata + kolofon)+4 t. (a szerző fény-
képei; kétoldalas).
A borító, a címlap és a kötet teljes tipográfi ája Kassák munkája.
"A többszólamú, mégis megbonthatatlan egységet alkotó ti-
pográfi ai kép Kassák munkáját a legszebb magyar könyvek 
egyikévé teszi". (Kassák két évtizede. Helikon, 1987. 5. p.).
A kötet megjelenése idején Kassák még bécsi emigráns volt s a kéziratot 
mintegy saját előhírnökeként küldte haza Pestre, hogy magánkiadásban 
megjelentesse. A könyv "az író, képzőművész, irodalomszervező Kassák 
hazatérésének előkészítését jelentette, s egyben igénybejelentés is volt 
a Nyugattal szemben álló modern irodalmi vezér szerepére". (Sík Csaba: 
Kassák két évtizede, Bp., Helikon, 1987. 3. p. /A reprint-kiad. kísérő ta-
nulmánya/).
A szennylapon korabeli névbeírással.
Korabeli, sarkain s a gerinc alján kissé kopott vászon kötés-
ben, gerincén aranyozott címvignettával, az eredeti, kétszíny-
nyomású boríték bekötve. 20.000,-

201. A Képzőművészek Uj 
Társasága KÚT kiállitásának 
képes katalogusa.

Budapest Nemzeti Szalon. 1930 január.
Bp., 1930. ny.n. [22] p.+15 t. (ff . ill.).
A magát a Nyolcak örökösének valló művészcsoport vezetője Márffy Ödön 
volt. Minden évben kiállításon mutatkoztak be. Az ezévi kiállítók között 
találjuk Berény Róbertet, Kassák Lajost, Kozma Lajost, Mattis Teutsch Já-
nost és Molnár Farkast is.
Tűzve, illusztrált kiadói borítékban.  15.000,-

202. Munka. Művészeti és társadalmi beszámoló. Szerk. Kas-
sák Lajos. 1. évf. 9. sz.
Bp., 1929. (Hungária ny.) [258-288] p.
Az egyik legjelentősebb avantgárd folyóirat egy korai száma. Kassák az 
1927-ben megszűnt, összesen öt számot megért Dokumentum folytatásá-
nak szánta a lapot, ezt a részben azonos szerzőgárda is mutatja. A lap külső 
megjelenése is (méret, tipográfi a) nagyon hasonlított a Dokumentuméhoz.
Kassák Lajos által tervezett kiadói, színes, restaurált borítékban.
 8.000,-

203. Munka. Kulturbeszámoló. Szerk. Kassák Lajos. 1935-
1936/VIII. évf. 50. sz. 1936. jún.
(Bp.), 1936. Bethlen G. 1515-1555 p.+2 t. (ff . fotó).
Tűzve, restaurált borítékban. 10.000,-

204. 100 %. Irodalmi és művészeti kultúrszemle. Szerk. Tamás 
Aladár. III. évf. 2. sz.
(Bp.), 1930. (Krausz J. és Tsa. ny.) 49-96 p.
Molnár Farkas által tervezett, színes, kiadói, restaurált gerincű 
borítékban. 25.000,-

205. 100 %. Irodalmi és művészeti kultúrszemle. Szerk. Tamás 
Aladár. III. évf. 6. sz.
(Bp.), 1930. (Krausz J. és Tsa. ny.) 241-288 p.
Lapjai kissé foltosak.
Molnár Farkas által tervezett, színes, kiadói, restaurált gerincű 
borítékban. 18.000,-

206. Uj szemle Irodalmi és művészeti kultúrszemle. Szerk. 
Tamás Aladár. III. évf. 5. sz.
(Bp.), [1930]. (Krausz J. és Tsa. ny.) 193-240 p.
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Tartalma megegyezik a 100 %-éval, csupán a kolofonban cse-
rélik a kiadvány nevét.
Tűzve, kiadói, restaurált gerincű borítékban. A borító betűtípu-
sa, mérete megegyezik a 100 %-éval. 30.000,-

207. Uj szemle Irodalmi és művészeti kultúrszemle. Szerk. 
Tamás Aladár. III. évf. 6. sz.
(Bp.), [1930], (Krausz J. és Tsa. ny.) 241-288 p.
Tartalma megegyezik a 100 %-éval, csupán a kolofonban cse-
rélik a kiadvány nevét.
Tűzve, kiadói, restaurált gerincű borítékban. A borító betűtípu-
sa, mérete megegyezik a 100 %-éval. 30.000,-

208. MARKÓ Miklós (szerk.): A régi mulató Magyarország. 
Hires cigányzenészek.
80 elhalt és 320 fővárosi, vidéki és külföldi prímás és jelesebb 
zenekari tagok arcképével, 56 zenekar képével, rajzokkal, 
több mint 500 segédzenész arcképével. Szerk. és kiad. - -. 
A történeti visszaemlékezésekhez készült nagyszámú illusztrá-
ciót Mühlbeck Károly festőművész rajzolta.
Bp., 1927. (Thália-Kultura kő- és könyvnyomda.) 240 p.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. 10.000,-

209. Metamorphosis Transylvaniae. (Országrészünk átala-
kulása 1918–1936.) Szerk. Győri Illés István.
Munkatársak: Baradlai László, Benczel Béla, Gaál Gábor, 
Gárdos Sándor, Gyárfás Endre, Janovics Jenő, Kakassy End-
re, Kalotai Gábor, Károly Sándor, Kőmüves Lajos, Mikes Imre, 
Karádi Nagy Lajos, Pogány Marcel, Szász Endre, Szeghő 
Imre, Tabéry Géza és Turnovszky Sándor.
[Kolozsvár] Cluj, 1937. Új Transzilvánia (Fraternitas ny.) 
[2]+203+[5] p.
A szerző által aláírt, névre szóló számozott, 28. sz. amatőr pld.
Kiadói, aranyozott félbőr kötésben. 6.000,-

210. MIKSZÁTH Kálmán: 
Szent Péter esernyője. Írta - -. 
Neogrády Antal rajzaival. 
Első kiad.
Bp., [1895.] Légrády Testvé-
rek. [4]+341+[3] p.
Szövegközti illusztrációkkal. 
Második íve kijár a könyv-
testből.
Díszesen aranyozott gerincű, 
színes, illusztrált kaucsuk-
táblás kiadói félbőr kö-
tésben, festett lapélekkel; 
kiadói, kissé kopott védő-
dobozban. 20.000,-

211. MOLNÁR Sándor: Új tavaszvárás. Versek. Dedikált.
Cluj-Kolozsvár, 1924. Kadima. 111 p.
Fűzve, kiadói, Lengyel Sándor által illusztrált borítékban.
 4.000,-

212. NAGY László: Versek és versfordítások. 1-4. köt. Első 
gyűjt. kiad.
Bp., (1975), Magvető. [2]+585+[2] p.; 622+[2] p.; 407+[1] p.; 
398+2 p.
Kardos Györgynek dedikált példány: "Kardos Györgynek 
szeretettel és hálával, 
mert négyes ikreimet 
kigondoltaés világra ho-
zatta; Bp. 1975. IV. 21. 
Nagy László".
Az első kötet kötéstáb-
láján Kardos György ex 
librisével.
Kiadói festett vászonkö-
tésben, eredeti védőbo-
rítóban; kiadói, illusztrált 
kartontokban. 20.000,-

1 2
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213. A Nap lakodalma. Román népballadák. Ford, Komjáthy 
István. Dedikált. 
Debrecen, 1947. Debreceni Magyar-Román Társ. (Világos-
ság ny.). 80 p.
Lükő Gábor (sorozatszerk. és a kísérő tanulmányok írója ) által 
Diószegi Vilmos néprajzkutatónak dedikált pld.
(Magyar-Román Könyvtár – Kétnyelvű sorozat 1.)
Fűzve, illusztrált kiadói borítékban. 5.000,-

214. [Négy erdélyi költő dedikált verseskötete.] 
 1.: MIHÁLY László [Barna]: Hóvirágok.
Cluj-Kolozsvár, 1923. Szent Bonaventura ny. 51+[1] p.
 2.: FARCÁDI Sándor [SÁNDOR Áron, farcádi]: Versek.
Brassó, 1923. „Brassói Lapok” ny. 80 p.
 3.: SZOMBATI-SZABÓ István: Lavinák éneke. Versek.
Lugos, 1924. Húsvéth és Hoff er ny. 69+[3] p.
 4.: ORMOS Iván: Ökrökkel és csillagokkal.
(Arad), 1926. „Uj Genius”. 47+[1] p.
Fűzve, kiadói borítékban. 8.000,- 

215. Nemes Torda várme-
gye Casinoja megnyilása 
alkalmával 1833. Boldog-
aszszonyhava 10-kén Tordán 
tartatott Beszédek, mellyek 
az azon polgári innep alkal-
matosságával felgyülekezve 
vólt, mind két nemű lelkes 
polgárok kivánságára, és ott 
hellybe egybetett adakozá-
saiból nyomtattattak ki.
Kolozsvár, (1833.) Ref. Koll. 76 p.
Fűzve, kiadói borítékban; 
restaurált pld. 8.000,-

216. NÉMETH László: 
Kisebbségben. [Tanulmányok.] 
Első kiad.

[Kecskemét, 1939], Első Kecskeméti Hírlapkiadó Rt. 95+[1] p.
A szerző talán legvitatottabb munkája. A nemzetéért aggódó – az azt 
fenyegető egyik legnagyobb veszélyt az asszimilációban látó – írónak 
szembe kellett néznie a szélsőjobb támadásai mellett az antiszemitizmus 
méltatlan vádjával is.
(Tanu könyvtár I.)
Fűzve, enyhén sérült kiadói borítékban; körülvágatlan.
 4.000,-
Numizmatika
217. HALICZKY [Antal], Antoni(us): Consignatio variorum 
Numorum memorialium, qui in Musei Nationali Hungarici 
Numophylacio desunt, excerpti ex variis libris Numismaticis et 
manuscriptis Catalogis ab - -.
(Pestini, 1824. Trattner). 10 p.
A ritkán előforduló numizmatikai munka első levelének aján 
egykori tulajdonosi névbeírás; e levél alsó része kissé foltos.
Fűzés nélküli ívek. Folio. 3.000,-

218. Iparmütári Alapítvány jegy 5 Pengő-Forint. 21658. sz.
Kiadva 1847.
10,8x21 cm; litográfi a.
Az 1844. októberében megalakult Országos Védegyletben (Battyány Kázmér 
elnök, Teleki László alelnök, Kossuth Lajos igazgató) 1845 márciusában fel-
merült, hogy Iparműtárat kell létesíteni, mely bizományosként szerepelne, elő-
leget adna az átvett árukra s ezekből szállíthatna a vidéki viszonteladóknak.
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1846. januárjában lefektették az Iparműtár szabályzatát. 1847-ben Kossuth 
Lajos választmányi elnökletével kibocsájtották az alapítványi jegyeket.
„Az iparegyesület tapasztalván, miképen a hazai gyáripartól a magyaror-
szági kereskedőség kiváltképen azon okból idegenkedik, mert a még eddig 
elegendőleg meg nem szilárdult, felesleg tőkepénzekkel el nem látott gyára-
ink, készitményeiket hitelbe nem, hanem csak kész fi zetésért adhatják, ho-
lott külföldi gazdag gyárak, czikkelyeiket hitelbe adják; e tapasztalás nyomán 
elkerülhetlenül szükségesnek itéli létrehozatalát olly intézetnek, melly a hazai 
gyárakból pénzért vásárolván, a kereskedőknek pedig hitelbe adván, e két ipa-
ros osztály között az érdekeket kiegyenlítse s mindkettőnek közvetitőül szolgál-
jon. E czélból tehát intézetet állit fel e czim alatt: „Iparegyesületi iparműtár”.
A kezdeményezés nem volt hosszú életű, bár kétségtelenül hozzájárult a 
hazai ipar fejlesztéséhez.
3 hajtásnyommal, fent középen kisebb barna folt. 100.000,-

219 Iparmütári Alapítvány jegy 5 Pengő-Forint. 20968. szám.
Kiadva 1847.
10,8x21 cm, litográfi a (vö.: előző tételünkkel).
3 hajtásnyommal, fent középen nagyobb barna folt. 80.000,-

220. OLAY Ferenc: A „csíkmegyei magánjavak” román ura-
lom alatt. Dedikált.
Bp., 1935. (Franklin ny.) 36 p.
(Klny. a Budapesti Szemle 1935. évi füzetéből.)
Tűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

221. ŐSZ János: A csudatáska. Eredeti székely népmesék. 
Gyüjtötte és feljegyezte őket - -. Számozott. A könyv bevezető-
jét írta Kovács László.
(Kolozsvár), 1941. Erdélyi Szépmíves Céh. [2]+XVIII+236+[2]+[4] p.
E könyv első kiadása kiadása kizárólag az Erdélyi Szépmíves 
Céh tagjai számára készült. Ez a 11. számú példány.
(Az Erdélyi Szépmíves Céh 139. kiadványa. XII. sorozatának 
10-12. sz. könyve.)
Kiadói, aranyozott félpergamen kötésben, gerincén aranyozott 
bőr címvignettával. 20.000,-

222. PILINSZKY János: Trapéz és 
korlát. Első kiad. Dedikált.
(Bp., 1946.) Ezüstkor (Stephaneum 
ny.). 39 p.
A költő rendkívül ritka, nehéz körülmények 
között, mindössze 200 példányban megje-
lent első verseskötete. 
Az Újhold köréhez tartozó,  Meztelen élet 
(1946) c. verseskötet szerzőjének dedikált: 
"Hegedűs Zoltánnak őszinte becsüléssel 
Pilinszky János".
Fűzve, kiadói borítékban; az első tábla 
felső sarka sérült. 100.000,-

223. PINTÉR Jenő: - - Magyar irodalomtörténete. Tudomá-
nyos rendszerezés. 1-7. köt.
Bp., 1930-1934. (Stephaneum ny.) 769 p.; 575 p.; 635 p.; 956 
p.; 940 p.; 951 p.; 863 p.
Pintér Jenő könyve nem csupán irodalomtörténet, hanem az egyes írókra 
s irodalmi kérdésekre vonatkozó irodalomnak is teljes feldolgozása. Mun-
kájának nem ez volt a könnyebbik fele, de viszont ezzel művét mindenkor-
ra nélkülözhetetlenné tette. Szövegéhez csatolt jegyzeteiben külön művet 
kapunk: a magyar irodalomtörténeti gondolkodás és ítélet fejlődését. 
/Kuncz Aladár.
Korabeli, álbordázott, dúsan aranyozott gerincű félbőr kötés-
ben; kifogástalan példány. 250.000,-

1 2
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224. [POGÁNY Adalbert, csebi]: Sajtószabadság. 
Rosnyón, 1831. Kek J. ny. 124+[2] p.
Fűzve, az első borító másolatban pótolt; felvágatlan példány.
 12.000,-

225. PUSKIN, [Alexandr Szergejevics]: Anyégin Eugén. 
Bérzy Károly fordítása.
(Bp.), é.n. Franklin. 232 p.
Lapszámozáson belül 8. t. (illusztráció, ebből 1 kézzel színezett).
A könyvet díszítő rajzok Vadász Endre művei.
600 számozott példányból a 60. sz. példány.
Kiadói, gerincén aranyozott félvászon kötésben, a kötésstáblán 
Vadász E. rajzával, felül festett lapélekkel. 12.000,-

226. RÁCZ Vilmos: Párbaj-kodex és lovagias eljárás. Dedikált
Bp., (1923), Hornyánszky. 1 t. (címkép), 219+[2] p.
Előzéklapján hosszú dedikáció feleségének.
Későbbi, aranyozott gerincű vászonkötésben. 8.000,-

227. RADNÓTI Miklós: 
Járkálj csak, halálraitélt! Versek. 
Első kiad. Dedikált.
Bp., 1936. Nyugat. 45+[3] p.
Az előzéklapon a költő dedikációjá-
val: „Jánosnak régi szeretettel, barát-
sággal Miklós 1936. november 26.”

A címzett Vajda János a család régi barátja, gyakori vendég Radnótiéknál, 
sokszor vannak együtt különböző irodalmi társaságokban (lásd: Radnóti 
Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935-1946 I-II.).
Fűzve, kiadói borítékban; szép, körülvágatlan példány.
 300.000,-

228. RADNÓTI Miklós: 
Lábadozó szél. - - uj versei. 
Első kiad. Dedikált. 
Szeged, 1933. Szegedi Fia-
talok Művészeti Kollégiuma 
[Délmagyarország Hirlap és 
Nyomdavállalat] 64 p.
Dedikált: "Lajos bátyámnak 
szeretettel Radnóti Miklós 
Budapest, 1933. I. 25."
(A Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiuma VI. ki-
advány.)

A boríték címlapján Dóczi György linómetszete.
Fűzve, kiadói borítékban. 300.000,-

229. RADNÓTI Miklós: 
Meredek út. Versek. Első 
kiad. Dedikált.
[Bp.], 1938. Cserépfalvi [Kner 
I. ny., Gyoma]. 59+[2] p.
Az előzéklapon a költő de-
di kációjával: „Vajda János-
nak régi barátsággal és 
szeretettel Radnóti Miklós 
1939. február 12.” 
A címzett Vajda János a család 
régi barátja, gyakori vendég Radnótiéknál, sokszor vannak együtt kü-
lönböző irodalmi társaságokban (lásd: Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: 
Napló 1935-1946 I-II.).
Fűzve, (kissé foltos) kiadói borítékban; körülvágatlan példány.
 300.000,-
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230. (Régi népballadák könyve.) Molnár Anna, Julia szép 
leány, Kőmives Kelemenné és egyéb régi balladák könyve. Fa-
metszetekkel diszitette Kozma Lajos. (Kísérőszó Angyal Géza.)
Bp. 1921. Amicus (Kner ny.) 87+[1] p. + 7 t. (kézzel színezett 
fametsz.).
Készült a legfi nomabb velinpapíron egészbőr kötésben. Fenti 
a 42. sz., kézzel számozott példány.
Dedikált példány: "Szeretnék egy szép dedikációt írni Geit Gás-
párnak, de most mondom éppen Ritóók Emmának - ha jól tudnák 
írni - rosszul rajzolnék és ezt nem szeretném - Kozma Lajos".
Kozma Lajos körzeteivel és könyvdíszeivel.
A cím a gerincen: "Régi népballadák könyve", a kötéstáblán: 
"Régi magyar balladák könyve".
Lévay – Haiman: 1.310.
Kiadói, aranyozott bőrkötésben, gerincén aranyozott címfelirat-
tal, a kötéstáblán Kozma Lajos préselt, aranyozott szignetjével, 
felül aranymetszéssel. 200.000,-

231. RÓHEIM Géza: A varázserő fogalmának eredete. Első kiad.
Bp., 1914. Posner K. 280 p.
Korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben. 8.000,-

232. SÍK Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka. Dedikált.
Lélek és forma a századforduló irodalmában.
Bp., (1928), Pallas. 404 p.
Dedikált: ”Bajcsy-Zsilinszky Endrének a magyarnak és az író-
nak, régi tisztelője Sík Sándor”.
Modern vászonkötésben. 6.000,-

233. [SINAI Miklós]: Sylloge actorum publicorum, quae ce-
lebris suo merito pacifi cationis Viennensis anno 1606. Initae 
historiam articulorum ejus sensum, et denique universam ejus 
constitunionem liculentet illustrant. 
Adjunguntur illis principis Stephani Botskay... - Arról való articu-
lusok, mitsoda conditiokkal kivanta Botskai István fejedelem a 
mellette lévő magyar nemzettel edgyütt 1605. eszt. elein Rudolph 
császár és királljal az egyeséget, vagy meg békéllést, és azokra... 
Rudolph császár és király nevébe Mátyás herczeg által mitsoda 

feleletek tétettek: mellyek le küldödtek Kárponara a nemzet gyű-
lésébe 1505. eszt. grof Forgáts Sigmond követ által.
[Pest], 1790. k.n., ny.n. [42]+80 p.
Sinai Miklós (1730-1808) református püspök. Lankadatlanul küzdött a világiak-
nak az egyházi kormányzatban való részvétele ellen, az 1791-ben megürese-
dett püspöki állásra őt választották meg a lelkészek, azonban a világi hatalmak 
ebbe nem nyugodtak bele és elmozdították egyházi és tanári állásából is.
A debreceni professzor rendkívül ritka, politikai élű történeti műve. Latin 
és magyar nyelven, toldalékában Bocskay végrendelkezése.
Restaurált példány. 71-74. oldalait (2 lev.), valamint utolsó há-
rom levelének felső sarkain lévő szöveghiányt korabeli kéz-
írással, tintával írva pótolták.
Korhű, modern, bordázott gerincű félbőr kötésben, gerincén 
aranyozott címvignettával; védőtokban. 45.000,-
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Sport
234. ARLOW Gusztáv, lovag: A kardvívás. Ötvennégy képpel.
Bp., 1902. Athenaeum. 1 t. (címkép)+XXIII+[2]+240 p.
Kiadói, festett vászon kötésben. 10.000,-

235. OZORAY (SCHENKER) Zoltán: Tőrvívás.
(Bp. 1955), Sport. 271 p. (szövegközti képekkel).
Fűzve, kiadói illusztrált borítóban. 4.000,-

236. X. Főiskolai Világbajnokság: Budapest, 1949. aug. 
14-21-ig. 
Bp., 1949. (Egyetemi ny.) 30+[32] p. (Napló).
A Napló részben, sportáganként egy-egy oldalon a lillafüredi 
edzőtábor sportolói nagy részének tintával írt, autográf név-
aláírásai. Az aláírók közül néhányan, akik később olimpiai- ill. 
világbajnokok lettek: Papp Laci, Csík Tibor, Kocsis Sándor, 
Puskás Ferenc, Kárpáti Rudof, stb.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. 20.000,- 

237. STURM, Leonhard Christoph (szerk.): Des eröfneten 
Ritter-Platz. Anderer Theil/ Welcher zu Fortsetzung der vorigen 
noch andere galante Wissenschaften anweiset. Insonderheit 
was bey Machinen, Arsenalen, Antiqvitäten und Bibliotheqven. 
… Hauptsächliches und Merckwürdiges zu beobachten vor-
fället/ Welchem beygefügt Die Historie der heutigen Religio-
nen und Allgemeinen Rechts-Geschichte. [Szerzői kolligátum. 
Hamburg, 1704. B. Schiller. 6 köt., egybekötve.]
1.: Das Neu-eröff nete Rüst-Zeug oder Machinen-Hauß.: Wor-
innen Curieusen Gemüthern durch kenbahre Modelle und Be-
schreibungen deutlich doch in beliebter Kürtze das Vornehmste 
vorgestellet wird/ Was An denen jenigen Oertern/ dahin die Teut-
schen am meisten reisen/ von sinnreichen nützlichen und curieu-
sen Machinen und Werckzeugen anzutreff en ist. Meistens Aus 
eigener Erfahrung und Besichtigung beschrieben durch einen 
Libehaber Curieuser Sachen.  96 p.+9 t. (kihajtható rézmetsz.).
2.: Das Neu-eröfnete Arsenal, Worinnen Der galanten Jugend 
und andern Curieusen, insonderheit aber den Reisenden das 
Merckwürdigste von der Artillerie kürtzlich und solchergestalt 
abgehandelt wird; Daß ein jeder Von Canoniren und Bombar-
diren/ von Ernst- und Lust-Feuern/ von Zeug-Häusern/ von 
Minen, Laboratoriis und Pulver-Mühlen/ Verständig reden und 
urtheilen könne. 143+[1] p.+4 t. [6-ból] (kihajtható rézmetsz.).
3.: [FEUSTKING, Friedrich Christian ?] Das geöfnete Antiqvi-
täten-Zimmer/ : Worinnen Kurtze Anleitung gegeben wird/ Wie 
man Inscriptiones, Statuen und andere Reliqvien des Altert-
hums mit Nutz verstehen und betrachten soll. 186+[2] p. (szö-
vegközti illusztrációkkal)+1 t. (kihajtható rézmetsz.).
4.: Die Neu-eröfnete Bibliothec/ Worinnen Der studirenden Ju-
gend und anderen curieusen Liebhabern guter Unterricht von 
Bibliothequen, nebenst bequemer Anleitung dieselben anzu-
legen/ wohl zu unterhalten und nützlich zugebrauchen/ an die 
Hand gegeben wird. Welchem angefügt Die Vornehmsten Bi-
bliothequen in Europa, Und Was Reisende vornehmlich bey 
deren Besichtigung zu beobachten haben. 298 p.
5.: GRONINGII, Johan J.U.D.: Historie Der heutigen Religionen 
|Worinnen Der jetzige Kirchen-Staat einer jeden Herrschaff t in Eu-
ropa, sampt denen vornehmbsten Secten, in möglichster Kürtze  234. 236.

1 2
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beschrieben, und aus einigen Medaillen illustrirt wird. 264 p.
6.: REYHERS, Samuel: Kurtz gefasste Allgemeine Rechts-
Geschichte Oder Historia Juris Universalis. 120 p.
Korabeli, bordázott gerincű bőrkötésben, gerincén tintával írt 
címfelirat. 120.000,-

Szakácskönyv, gasztronómia
238. BUCHINDER, Israel: Neue Erfi ndung aus frischer süsser 
Schaf- und Kuhmilch vortreftliche Butter und Topfen oder Käse 
in grösserer Menge und zwar ohne Kraft- und Kosten-Aufwand 
in wenigen Minuten zu erzeugen.
Kaschau, 1828. Ellinger. 34 p.
Ezen munka ugyanuitt, ugyanekkor magyarul is megjelent; „Uj találmány, 
mely szerint juh és tehén fris tejből, egy minden kellemetlen szag és árta-
lom nélkül való jóféle vajat, túrót és sajtot, még pedig az eddig szokásban 
lévőnél szembetűnőleg nagyobb mértékűt és sokkal jobb tulajdonságút 
kevés perczentek alatt készíthetni stb” cimen. Buchbinder Israel tállyai 
gazda saját költségén jelenteté meg „új találmányát”.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban. 20.000,-

239. DOBOS, József (Josef) C.: Curiosa der Küche. Dedikált.
Bp., 1909. Szerző, (F. Buschmann ny.). 512+[2] p.
Címlapján a szerző soraival: „Zimmer Ferenczné Őnagyságá-
nak Tiszteletpéldány Dobos József”.
Zimmer Ferenc a Központi Vásárcsarnok legtekintélyesebb halkereskedő-
je, nevéhez fűződik a fogas magyarországi elterjesztése.
A könyv 308. oldalán a szerző által „alkotott” s nevét viselő do-
bostorta receptje. A híres pesti cukrászmester, amikor 1884-
ben elkészítette ezt az édességet, célja az volt, hogy olyan 
tortát készítsen, amely a kor kissé elmaradott hűtési technikái 
mellett is hosszú ideig fogyasztható és élvezhető marad.
Aranyozott, modern egész-nyl kötésben. 25.000,-

240. HALBIG, Margaretha von: Oekonomisches Quodlibet 
oder für jede Haushaltung etwas nutzliches gesammelt… von - -.
Pressburg, 1815. ny. n. 71 p.
Fűzve, kiadói (felső lapszélén sérült) borítékban. 8.000,-

241. KÖRNYEI János: A jó magyar gazdasszony könyve. Ké-
zikönyv a házijólét és kényelem terjesztésére. Bernelt, Löbe s 
mások után… kidolg. - -.
Borítón: A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házikönyv a 
műveltebb nők és leányok számára. A házi jólét és kényelem 
előmozditása tekintetéből...  kidolg. - -. 
Pest, 1858. Vahot, (Gyurian J. ny.) IV+5-208+[4] p.
Számos képpel és ábrával.
Borítója verzóján javítva, első és utolsó néhány levele enyhén 
foltos.
Modern félvászon kötésben, az eredeti első borító bekötve, 
gerincén címvignettával. 10.000,-

242. [LIPPERT Lajos vendéglőjének 
reklámlapja.] 
Bp., é.n., Czettel és Deutsch ny.
”Lippert Lajos vendéglője és étterme 
a VII. kerületi Erzsébtvárosi Kör helyi-
ségeiben. Erzsébetkörut 13. szám és 
Dohány-utcza sarkán.” Kétnyelvű (ma-
gyar, német) heti étlappal.
28,5x17,5 cm, az illusztráció rotációs 
fametszet.
Modern keretben. 10.000,- 

 237. 239. 238.
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243. PETÜCZ [Petöcz], Michael: 
Kaff eh ist Gift oder die Schädlich-
keit des Kaff eh-Trinkenseg. [A kávé 
méreg, avagy a kávéivás ártalmas-
ságáról.]
Presburg, 1837. J. Landes. (Ph. 
Bauer ny., Wien). 76+[4] p.
A rendkívül ritka és becses munka elő-
ször Bécsben a Vaterländische Blätter 
1817/No. 24. számában jelent meg „Über 
die Schädlichkeit des Kaffehtrinkens! 
Und das hat das Kaffehtrinken aus den 
Arabern gemacht!" címen.

Címlapján egykori tulajdonosi névbeírás.
Modern papírkötésben. 25.000,-

244. Der Siebenbürgische Sammler, oder: Oekonomisches 
Magazin für Stadt und Landwirthschaften zur Verbesserung 
des Nahrungstandes…
Hermannstadt (Nagyszeben), 1792. M. Hochmeister. [16]+-
225+[8] p.

A rendkívül ritka munka elsősorban a 
mezőgazdasági munkákkal, ketészettel, 
a különböző betegségek megelőzésével, 
az emberek és állatok „baleseteivel” va-
lamint a gazdák és háziasszonyok teen-
dőivel foglalkozik.
Címlapján és annak verzóján egy-
kori állományi bélyegzések.
Korabeli kartonkötésben. 30.000,-

255. SOÓS István: Borbakterio-
lógia.
Bp., [1948], Szerző. 204 p. (szá-
mos ábrával).
A szerző a Borászati Szakközépiskola és 
Szakképző Iskola névadója.
Fűzve, kiadói, borítóban. 5.000,-

246. [A szegedi Europa Szálloda étlapjának illusztrált címlapja.] 
[Szeged], é.n., [Juránovics F.?].
27x17,5 cm, az illusztráció rotációs fametszet.
Modern keretben. 10.000,-

247. [Törley Talisman Sec pezsgő litografált reklámlapjára írt 
vacsora menüje.] 
Kelt: (Bp.), 1912. Verzóján kitöltetlen levelezőlap címzés-for-
mátum. 1 lev. hajtva. 4.000,-

248. Uj Szakáts-könyv mellyben külömb-külömbféle váloga-
tott, tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta, és szapora Étkeknek 
meg-készítése sütése és főzése a' gazdaszszonyoknak nagy 
hasznára leábrázoltatik.
Pesten, 1795. Füskúti Ifjabb Landerer Mihály. 1 t. (címkép-
metsz.)+208+[4] (mutató tábla)+[2] p. (ifj. Landerer Mihály 
tisztelgő sorai apjához)+1 kivágott, az előzéklapra ragasztott 
„ajánlás” ifj Landerer Mihálytól.
„A 18. század végén […] egy „sikerkönyv folytatása” hozta lázba a kony-
hákban serénykedő szakácsok és háziasszonyok népes táborát. Tótfalusi 
Kis Miklós műve ugyanis némi címváltoztatással „Uj szakáts-könyv” újból 
megjelent. A könyvet ifj. Füskúti Landerer Mihály 1795-ben adta ki és ezt 
tekinthetjük az első Pesten nyomtatott szakácskönyvnek. 1795-öt követő-
en még háromszor került a boltokba a szakácskönyv – 1801, 1806, 1811 
-, de már más címmel és új tartalmi kiegészítéssel „Úri és közönséges 
konyhában megfordult szakáts-könyv” néven.”/Füreder Balázs Gábor- A 
„Hosszú reneszánsz konyhakultúra” magyar nyelvű szakácskönyveinek 
bemutatása… /Debreceni Egyetem 2009. – Doktori PhD értekezés.
Címlapja kissé foltos, levelei épek, tiszták.
Modern bőrkötésbe illesztve. 100.000,
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249. SZÉKELY Jenő: Csendes séták [Cikkek.] Dedikált.
Marosvásárhely, 1914. (Márványi., Tükör ny.). 110 p.
Dedikált: „Ezt a könyvet a multam adja emlékül a jövőmnek. ”.
Korabeli, vaknyomással díszített bőrkötésben, felül aranyozott 
lapélekkel. 4.000,-

250. SZÉLPÁL Árpád: Keréknyom. Első kiad. Dedikált.
Párizs, (1979. Magyar Műhely.) 148+[4] p.
Fűzve, kiadói borítékban. 6.000,-

251. SZÉLPÁL Árpád: Versek. Első kiad. Dedikált.
Párizs, (1977. Magyar Műhely.) 93+[3] p.
Fűzve, kiadói borítékban. 6.000,-

252. SZÉLPÁL, Árpád: Les haillons de la vieillesse. Első kiad. 
Dedikált.
Paris, 1982. Ed. d'Atelier. 89+[7] p.
Fűzve, kiadói borítékban. 5.000,-

253. SZÉP Ernő: Zümzüm. [Elbeszélések.] Első kiad.
Bp., 1942. (May ny.). 103+[2] p.
A kötetbe ragasztva a szerző géppel írt, aláírt levele „Igen tisz-
telt Főszerkesztő Ur!” megszólítással.
Tartalom: Szabadkozva az ár miatt, megvételre kínálja könyvét.
1 lev. 1/2 beírt oldal; négyrét hajtva.
Fűzve, illusztrált kiadói borítékban. 8.000,-

254. SZINNYEI József: Magyar tájszótár. A Magyar Tudomá-
nyos. Akadémia megbízásából szerk. - -. 1-2. köt.
Bp., 1893-1901. Hornyánszky V. [4]+XI+[1]+1568 számozott ha-
sáb (oldalanként két hasáb elrendezéssel); [2] p.+1096 hasáb.
A címlapokon korabeli állományi bélyegzés.
20. századi címfeliratozott félvászon kötésben. 18.000,-

255. Tekíntetes nemes Weszprém vármegyének Árr-
Szabása, melly az 1813- dik esztendei februárius hónapnak 
8-dik napján Weszprém mező városban tartatott közgyűlés al-
kalmatosságával megállapittatott.
Weszprémben (Veszrém), 1813. Számmer K. bet. 48+[2] p.
Fűzve, korabeli színes borítékban. Folio. 20.000,-

Térkép, atlasz
256. Atlas des enfans: ou méthode nouvelle, courte facile et 
demonstrative, pour apprendre la géographie. En XXII cartes 
enluminées ..., nouvelle edition.
Amsterdam, 1773. J. H. Schneider. 1 t. (címkép met sz.)+[2]+252-
+24 t. (rézmetsz., kihajtható, korabeli színezésű térk.).
A térképek Christiaan Sepp munkái.
A kis méretű „iskolai” atlasz sematikus térképeken keresztül, a hozzá 
tartozó leírásokkal ismerteti meg a gyermekeket a földrajz és a csillagá-
szat alapjaival.
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű bőrkötésben.
 45.000,-

 248.



54

257. KORABINSZKY [János Mátyás], Joh[ann] Matth[ias]: 
Atlas Regni Hungariae Portatilis. Neue und vollständige dar-
stellung des Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im Taschenfor-
mat. Erste Aufl .
[Bécs, 1805. Schaumburg], LX t. (rézmetsz., ebből 56 térkép; 
A lapok képmérete változó: 11,5–12x16,4–19 cm).
A térképek Berken János és Czetter Sámuel rézmetszetei.
Az atlasz tartalma a következő: 1. Magyarország természeti és 
politikai szempontból (Erdély nélkül). 2. Magyarország postatér-
képe. 3. Összesen 46 vármegye térképe. Magyarország térképén 
nem ad mértékarányt, de hat város egymástól való távolsága 
alapján közepesen ez 1:5 850 000-re tehető, bár nagy eltérések-
kel előfordul pl. 1:6 220 000-es és 1:5 370 000-es arány is.

Az atlasz első kiadásának megjelenési éve a kartográfi ai irodalomban 
megoszlik 1804 (pl. Fodor 157), ill. 1805 (pl. Szántai: Korabinszky 6, 7) 
között. - Újabb kiadása 1817-ben, Pozsonyban jelent meg.
A címlapon korabeli tulajdonosi bejegyzéssel. Lapjai kissé fol-
tosak, a sarkok több helyütt ujj-nyomosak.
Korabinszky János (1740-1811) az első k. felmérés főellenőre fenti (zseb)
atlasza az első magyar atlasz Hevenesi 1689-ben megjelent “Parvus 
Atlas”-a óta. Az atlaszhoz Korabinszky egy lexikont is írt, ami azonban 
kéziratban maradt.
20. századi, aranyozott gerincű vászonkötésben. 80.000,-

258. Magyarország gazdasági térképekben. 1920. 
Kiadja Rubinek Gyula. Szerk. Edvi Illés Aladár, Halász Albert. 
4., bőv. kiad. 68 térképpel és 6 grafi konnal.
(Bp., 1920. Hornyánszky V.) VIII+73 p.+68 t. (színezett statisz-
tikai térk. feliratozott selyempapírral).
Tartalom: I.: Hegyrajz, vízrajz…, II.: Forgalom (vasút, közút), 
III.: Energia, IV.: Népesség, műveltség, V.: Hitelintézetek, VI.: 
Ipar és bányászat, VII.: VIII.: Államháztartás.
Francia, angol, és magyar nyelvű.
Fűzve, kiadói, borítékan; haránt alakú. 10.000,-

259. [PREYSSINGER, Ludwig]:  Astronomischen Bilder-Atlas. 
[Erste Aufl .] 
Schwäb. Hall, [1851], W. Nitzschke. 12 t. (lith., ebből 10 szí-
nezett, amiből 6 átvilágítós, 1 barna tónusú, átvilágítós)+1 lev. 
(német nyelvű magyarázó rész).
Minden táblán körül, ill. a kép alatt német nyelvű jelkulccsal, 
magyarázattal.
I: Die Central-Sonne und die Ansicht von der Fixsternenwelt. 
II: Himmels Karte mit den Sternen welche während des gan-
zen Jahres sichtbar sind. III: Darstellung des Sonnensystems, 
die Planeten mit ihren Bahnen, wie sie bis heute bekannt sind. 
IV: Vergleichende Darstellung der Grösse der Planeten. V: Die 
Sonne und verschiedene Erscheinungen derselben. VI: Der 
Mond durch das Fernrohr gesehen. VII: Transparente Dar-
stellung der Mondphasen. VIII: Finsternisse (Mondfi nsterniss 
- Sonnenfi nsterniss; niedrige Fluth - Springfl uth) IX: Ansicht 
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von den Jahreszeiten nebst den Zeichen des Thierkreises. X: 
Die Erde und ihre Atmosphäre. XI: Kometen und Aerolithen. 
XII. Abbildungen aus der Meteorologie, die verschiedenen er-
scheinungen der Atmosphäre darstellend.
Kiadói, préselt vászon mappában, a kötéstáblán aranyozott 
címfelirat, megkötő zárószalaggal. 200.000,-

260. TICHY Gyula: Egy tusos üveg meséi. 
(Bp., 1909. Világosság Ny.) [44] lev. (ebből 36 egészolalas tus-
rajz-reprodukció).
Az utolsó levélen a nyomda rajzos nyomdajegyével.
A kötés Klein Ferenc és Társa műhelyében készült.
Kiadói, selyemszalaggal fűzött, Tichy Gyula címképével illuszt-
rált borítékban; kifogástalan példány. 50.000,-

261. TOMPA Mihály: Olajág. Elmélkedések, fohászok és 
imák. Hölgyek számára olvasó- és imakönyvül irta - -. Első 
kiad. Dedikált.
Pest, 1867. Heckenast. XII+[4]+334+[2] p.
Az első kötéstábla belső felére ragasztott dedikáció: „Szent-
péter[i]y Tercsinek, szíves szeretettel, s azon ohajtással: hogy 
„vigasz-keresés végett sohse legyen kénytelen felnyitni”. 
Kelt: „Hamva, julius 14. 1867”. Aláírás: „Tompa bácsi”.
A kötet címlapján egykori gyűjteményi bélyegző.
A dedikáció címzettje Szentpéteri Sámuel pelsőci esperes leánya. Édes-
apja, a szabadságharc alatt a pelsőci nemzetőrök papi vezére, Tompa Mi-
hály legközelebbi, ifjúságától haláláig tartó barátja volt.
Kiadói, restaurált aranyozott vászonkötésben, körül aranyozott 
lapélekkel.  50.000,-

262. [TOROCZKAI] WIGAND [Ede]: Architectura. 
(Bp., 1936. Egyetemi ny.) 124 p. (23-123 képanyag). Lapszá-
mozáson belül 16 színes t.
Címlapján beragasztott ex-libris.
Fűzve, kiadói, a szerző rajzával illusztrált borítékban.  8.000,-

1 2
 259.

 260.

 262.
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263. TOROCZKAI-WIGAND Ede: Hajdonába régös-régön…
Bp., 1917. Táltos (Világosság ny.) [10] p.+17 t. (a szerző egész 
oldalas rajzai)+[2] p.
Zsinórral átfűzött kiadói, a szerző rajzával illusztrált borítékban.
 6.000,-

264. TOROCZKAI-WIGAND Ede: Hímes udvar. Margitay 
Ernő előszavával.
Bp., 1916. Táltos. XVII+[1]+106 (képanyag; fényképfelvételek 
s a szerző rajzai)+[2] p.+4 t. (színes). 
Fűzve, kiadói, a szerző rajzával illusztrált borítékban.  8.000,-

265. [TOROCZKAI-Wigand] Throczkai-Wigand Ede: A kert.
Bp., 1923. Pátria. 215+[1] p.
Szövegközti képekkel és rajzokkal gazdagon illusztrált. A raj-
zokat többek között Kós Károly és Wigand Ede készítette.
Amatőr félvászon kötésben, az eredeti borítófedél bekötve.
 6.000,-

266. TOROCZKAI-WIGAND Ede: Négyféle mívekről. Dedikált.
Maros-Vásárhely, (1914. Révész Béla ny.) 23+[1] p. Egyetlen kiadás.
Címlapján ceruzával írt ajánlás: „Ödönnek igaz szívvel: Wigand - 915.”
A szerző egyik legritkábban előforduló munkája.
Fűzve, kiadói borítékban. 18.000,-

267. TOROCZKAI-WIGAND Ede: Öreg csillagok
Bp., 1916. Táltos. 37+[3] p.
A szerző szövegközti és egész-oldalas csillagkép-rajzaival, 
iniciáléival, a kötet végén A magyar ég csillagzatai s tudomá-
nyos elnevezéseik, valamint a Lugossy [József, nyelvtudós] 
gyűjtötte megfejtetlen népi csillagnevek jegyzékével.
Címlapján s néhány oldal alsó részén enyhe ázásnyom.
Modern félvászon kötésben, az eredeti, a szerző rajzával il-
lusztrált első borító bekötve. 4.000,-

268. TOROCZKAI-WIGAND Ede: Régi kert s míesei.
Bp., 1917. Táltos (Világosság ny.) 196+[4] p.+7 t.
A szerző rajzaival gazdagon illusztrált.
Fűzve, kiadói, a szerző rajzával illusztrált borítékban.  12.000,-

Történelem
269. BOLESZNY Antal: A magyar szent korona Orsova mel-
letti elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban.
Temesvár, 1889. Handl J. 27 p.
Vaknyomásos modern félbőr kötésben, a kiadói boríték bekötve.
 8.000,-

270. BONNAC, [Jean-Louis d’Usson (marquis de)] Histoire 
intéressante, ou relation des Guerres du Nord de Hongrie au 
commencement de ce Siecle. 1-2 köt. (egybekötve).
Premier Partie: Contenant ce qui s’est passé de plus considé-
rable dans le Nord depuis l’année 1700 jusqu’en 1710, avec 
le caractére des Princes…Second Partie: [LEMAIRE, Louis]: 
Histoire intéressante... Contenant la Relation de ce qui s’ est 
passé dans la Guerre de Hongrie, depuis le commencement 
de la Campagne de 1705. jusqu’ au mois de Mars 1708.
Hambourg, 1756. Par une Comp. de Libraires. 189; 312 p.
Bár az első részt Bonnac márki feldolgozásának ismerjük , ez a munka 
is Louis Lemaire francia hadmérnök kéziratos visszaemlékezései alapján 
íródott. Érdekes módon mindkét mű csaknem fél évszázadig kéziratban 
maradt. A Rákóczival és a magyarországi hadi eseményekkel foglalkozó 
munkát Élie Catherine Fréron, irodalmár, kritikus adta ki a fennmaradt kéz-
iratok alapján.
„Louis Le Maire (Lemaire) hadmérnök – akit a francia király II. Rákóczi 
Ferenchez (saját szavaival élve) „technikai tanácsadóként” küldött 1705-
ben…beszámolója kronológiai rend szerint épül fel, s az 1705 márciusától 
1708 márciusáig terjedő időszakról számol be. A hangsúly értelemszerűen 
a hadműveletekre helyeződik, amelyeket rendkívüli pontossággal mutat 
be. Rengeteg részletet olvashatunk az erődítési munkálatokról vagy város-
tromokról, amelyek közül a legjelentősebb kétségkívül Esztergom bevétele 
volt. Kitér a diplomáciai tárgyalásokra, vagy például az 1707. júniusi véres 
ónodi országgyűlésre is, ahol az egyik küldöttet nyílt színen gyilkolták meg, 
a másikat pedig két nappal később végezték ki. Látjuk tehát, hogy bár Le 
Maire a magyarok oldalán állt, hűen kívánta bemutatni az eseményeket, és 
megemlíti ugyan a császáriak kilengéseit, de nem hallgatja el saját szövet-
ségeseinek hasonló tetteit sem.” Klió 2008/3 Adrien Quéret-Podesta (ford.: 
Györkös Attila).
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Szennycímlapján egykori tulajdonosi- és későbbi ajándé-
kozási sorokkal „Vukoövics [Sebő?] Paris febr. 22én 851. 2 
franc”, valamint: „Méltóságos Zolnai Béla professzor úrnak, 
mély tisztelettel. Mészáros”.
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű, kissé kopott bőrkötés-
ben. 35.000,-

271. BOSNYÁK Zoltán: Magyarország elzsidósodása.
Bp., [1937], (Szerző.) Held J. ny. 159+[1] p.
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben 
kiadott Tiltott Könyvek listáján.
Tűzve, kiadói, illusztrált (gerincén javított) borítékban.  8.000,-

272. DEÁK Ferencz: - - emlékezete. 1-2. köt. 1.: Gondolatok 
1833-1873. 2.: Levelek 1822-1875. (Előszó: Váczy János.)
Bp., 1889-1890. Ráth M. [6]+519+[1] p.; [16]+IV+392 p.
A címlapokon egykori tulajdonosi bélyegzés és névbeírás.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben, körül festett 
lapélekkel.  12.000,-

273. DEÁK Imre, szemerjai (szerk.): Dr. Deák-féle Magyar 
Országgyűlési Almanach 1927-1932. évre.
Bp., (1927), Springer G. 506+[10] p.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 6.000,-

274. HAMARY Dániel: Komáromi napok 1849-ben, Klapka 
György honvédtábornok alatt.
Pest, 1869. Heckenast. VIII+135 p.
Utolsó harminc levele margón kissé foltos.
Vaknyomású modern félbőr kötésben, a kiadói boríték bekötve.
 8.000,-

275. KIS KOVÁCS István: Menekülés a vörös pokolból. Mun-
kások sorsa a szovjet paradicsomból. 
Bp., 1941. („Élet” ny.) 40 p.
A kiadvány szerepel az 1945-ben Magyarországon betiltott és 
megsemmisítendő fasiszta szellemű és szovjetellenes köny-
vek listáján.
Tűzve, kiadói illusztrált borítékban. 6.000,-

276. KNIEZSA István: Magyarország népei a XI. században. 
Egy térképmelléklettel.
Bp., 1938. (Franklin-Társ. ny.) [3]+368–472 p.+1 térk.mell. (színes, 
kihajtható; tervezte: Kniezsa István és Glaser Lajos; 43x58 cm).
Címlapján tulajdonosi bélyegzés.
(Klny. a Szent István Emlékkönyvből.)
Fűzve, gerincén és szélein megerősített borítékban; folio.
 6.000,-

277. KOLOZS Pál: Tizennégy nap. 1940. szeptember 5-18: 
Észak-Erdély feltámadása. Dedikált.
Bp., (1941), Singer és Wolfner. 196 p.
Fűzve, kiadói, illusztrált borítékban. 5.000,-

 269. 270. 274.

 275. 277. 271.
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278. LADÁNYI Gedeon: A magyar királyság alkotmánytörté-
nete a szathmári békekötésig. 1-2. köt.
Debreczen, 1871. ifj. Csáthy K. [4]+476; 451+[1] p.
A címlapon korabeli tul. bejegyzéssel.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 10.000,-

279. LENGYEL Miklós: A jászokról és a jászkun redemptióról.
Jászapáti, [1937], Jász Újság, (Adria ny.) 20 p.
Fölolvasták a Jászapáti Kisjárási Kath. Gazdakörben, 1937. 
máj. 2-án.
Fűzve, kiadói borítóban. 5.000,-

280. Az orosz hadifogság képekben. Szerk. Fejes István és 
Fejes Gyula. 
Rákospalota, 1931, Szerzők - Biró M. ny. 335 (helyesen 
337)+[1] p.+1 térk. (kihajtható).

Lapszámozáson belül 354 képpel, 16 műmelléklettel gazda-
gon illusztrált.
A kötés Gottermayer Nándor könyvkötészetben készült.
Kiadói, festett, illusztrált vászonkötésben.  8.000,-

281. PESTY Frigyes: A magyarországi várispánságok történe-
te, különösen a XIII. században. Kiadja a MTA tört. bizottsága.
Bp., 1882. MTA. [4]+591 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 8.000,-

282. RADISICS, Elemér: Hungary. Pictorial record of a thou-
sand years.
Bp., 1944. (Athenaeum). 190 p.+24 t. (színes, előtte feliratozott 
hártyapapír).
Magyarország történetét, művészetét, kultúráját rendkívül 
gazdag képanyaggal bemutató propaganda-kiadvány.
Kiadói, aranyozott, dombornyomású címerrel ellátott papírkö-
tésben. 4.000,-

283. SARFATTI, M[argherita] G[rassini]: Mussolini élete. 
Ford. Kosztolányi Dezső. Előszóval ell. B[enito] Mussolini.
Bp., [1927], Egyetemi Ny. 286 p.+8 t.
Kiadói, aranyozott címfeliratú félbőr-kötésben. 8.000,-

284. SÁRKÖZY Imre: A nádasdi Sárközy család.
Bp., 1906. (Franklin ny.) VII+87 p.+2 t. (ebből 1 kétlapos, 1 ki-
hajtható; 1 hiányzik).
Előzék- és címlapján egykori állományi bélyegző, több lapon 
ceruzával írt lapszéli megjegyzések, aláhúzások.
Korabeli, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben. 5.000,-

285. SRÉTER István: A badeni hadsereg-főparancsnokság 
1918. októberben és a hadsereg felbomlása. Írta - -, nyug. m. 
kir. honvédelmi miniszter, nemzetgyűlési képviselő.
Bp., 1922. Papírárú- és Nyomdaipari Szöv. 32 p.
A szerző legritkábban előforduló munkája.
Tűzve, kiadói borítékban. 5.000,-

 278. 279. 281.
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286. SZÉCHENYI István, gróf: Magyar játékszinrül. Első kiad.
Pesten, 1832. Landerer. [2]+94 p.
A kötet végébe ragasztva kék papírcsíkon olvasható nyomtatott szöveg sze-
rint a szerző megtiltja a mű németre fordítását.
Széchenyi […] átlátta, hogy szükség van olyan magyar intézményre, amely 
nem csak, hogy magyar, hanem minőségi és egyfajta kulturális központként 
funkcionál. A könyv március 29-én lett kész, és április 18-án jelent meg 
nyomtatásban. Alig három évvel később, 1835-ben lerakták a Pesti Magyar 
Színház alapkövét, a mai Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán.
Címlapján és borítóján egykori tulajdonosi bélyegző.
Aranyozott gerincű, modern fél-nyl kötésben, az eredeti borí-
ték bekötve. 60.000,-

287. SZÉCHENYI István, gr[óf]: Önismeret. (Döblingi kézira-
taiból.) Első kiad.
Bp., 1875. Athenaeum. [4]+252 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 20.000,-

288. SZÉCHENYI István, gróf: - - politikai iskolája, saját mű-
veiből összeállítva. [Összeállította és előszóval ellátta: Török 
János.] 1-3. köt.
Pesten, 1863-1864. Heckenast. [2]+VI+386+[2] p.; VI+[2]+456 
p.; [4]+395+[1] p.
A tartalomból: 1. köt.: Hitel, Világ, Stádium, A Magyar Akadémia 
körül. 2. köt.: A kelet népe, Wesselényi és Kossuth, Adó és két 
garas, Magyarország kiváltságos lakósaihoz, Országggyűlési 
némely nevezetesb indítványok… 3. köt.: Hunnia, A mini-
mum kérdése, Polemia, A védegylet és Deák Ferenz, Politikai 
programmtöredékek.
Díszesen aranyozott, korabeli félvászon kötésben, körül már-
ványozott lapélekkel. 25.000,-

289. [SZÉCHENYI István, gróf]: Ueber den Credit. Vom Gra-
fen Stephan Szechényi. Aus dem Ungarischen.
Leipzig, 1830. G. Maret. [2]+XVI+280 p. Első német nyelvű kiad.
Röviddel a magyar „Hitel” megjelenése után, Csereminszky Miklós fordí-
tásában jelent meg. Ugyanebben az évben még kétszer adták ki.
Szentkirályi 116.a.

Korabeli, kissé kopottas, aranyozott gerincű félbőr kötésben; 
címlapja nyílásnál kicsit beszakadt. 25.000,-

290. SZÉCHENYI István, (gróf): Üdvlelde. Gróf Dessewff y 
Aurél hátrahagyott némi iromány-töredékivel. Írta és közli - -. 
Első kiad.
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi. [4]+137 p.
Dessewffy a mérsékelt konzervatívok, a "fontolva haladók" vezéralak-
ja, Kossuth politikai ellenfele volt. Barátja halála kapcsán Széchenyi egy 
nemzeti panteon létrehozását sürgeti. A létesítendő "üdvlelde" helyszíné-
ül a budai hegyeket javasolja.
Címlapján egykori tul. névbeírás, ill. állományi bélyegző.
Aranyozott gerincű, modern fél-nyl kötésben, az eredeti borí-
ték bekötve. 35.000,-

 286. 289. 290.

 287.  288.
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291. SZILI KOVÁTS László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori va-
dászzászlóalj története. Átnézte és kieg. Gerbert Károly.
Bp., 1940. (Légrády ny.) 232 p.+6 t (térképmell.).
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 10.000,-

292. SZÖLLŐSY Ferencz: Kossuth és a magyar emigratió török 
földön. Írta - - a magyar emigratió tagja. (Függelék: Uti-rajzok.)
Lipcse, 1870. k.n., ny.n. XIV+[2]+239 p.
Lapszámozáson belül 2 szövegközti fametszettel illusztrált.
A szerző Kossuth elnöki titkára volt. 1848-ban a Batthyány-kormány Bu-
karestbe küldte; a szabadságharc bukása után Törökországba menekült. 
1853-ban Máltán és Franciaországon keresztül hazatért. Később gyalázko-
dó iratot adott ki Kossuthról. Állítólag ő árulta el a császári kormányzatnak 
a magyar korona rejtekhelyét. (Bár ez ügyben Wargha István, az 1848-as 
magyar külügyminisztérium volt titkára neve is felmerült.) Összegyűjtött le-
veleiből kiadott kötete számos orvosi vonatkozású részt is tartalmaz.
Korabeli, kopottas félvászon kötésben. 6.000,-

293. TAMÁSY György, Cz.: Anglia ál-
dozata – Az öngyilkosságba kergetett 
Olaszország
Bp., 1944. Centrum. 30+[2] p.
A kiadvány szerepel az 1945-ben Ma-
gyarországon betiltott és megsemmisí-
tendő fasiszta szellemű és szovjetellenes 
könyvek listáján.
Tűzve, kiadói, (hátsó borítóján kissé sé-
rült) illusztrált borítékban. 6.000,-

294. ZÁMBORY Antal: A lengyel sas 
tragédiája.
Bp., 1944. Centrum. 30+[2] p.
A kiadvány szerepel az 1945-ben Ma-
gyarországon betiltott és megsemmisí-
tendő fasiszta szellemű és szovjetellenes 
könyvek listáján.
Tűzve, kiadói illusztrált borítóban.
 6.000,-

Útleírás, földrajz
295. BARZINI, Luigi: Pekingtől - Párisig automobilon. Bor-
ghese herczeg útja. Ford. Garády Viktor. 
Bp., 1908. Singer és Wolfner. (Márkus ny.). XIX+470+[5] p., 12 t. 
+1 térk. (kihajtható). 124 képpel és 1 térképpel.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. 10.000,-

296. BILKEI Ferenc: Az éjféli nap országából. Úti emlékek 
skandináviai utamból.
Székesfehérvár, 1905. Egyházmegyei ny. [2]+181 p.
(Klny. a „Fejérmegyei Napló”-ból.)
Korabeli félvászon kötésben. 6.000,-

297. DEDEK CRESCENS Lajos: Kolostorból kolostorba. Útirajzok.
Bp., 1897. [Franklin.] IV+201 (helyesen 210)+[1] p.+12 t.
Kiadói, festett, aranyozott, mappaszerű vászonkötésben, kö-
tészáró zsinórral. 6.000,-

298. DUMAS (Alexandre) Sándor: Utazás a Kaukazusban. 
1858-1859. Ford. Székely József. 1-4. rész (egybekötve).
Pest, 1860. Hartleben. 1 t. (a szerző fametszetű portré ja)+-
[6]+XXXII+132 p.; 174 p.; [2]+164 p.; 164 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
 12.000,-

299. FALK Zsigmond: Oroszország. Uti vázlatok.
Bp., 1898. Kilián F. 1 t. (címkép)+[2]+146+[3] p.+15 t. (ebből 1 
kihajtható).
Korabeli vászonkötésben. 6.000,-

300. GYÖRGY Aladár [szerk.]: A Föld és népei. Népsze-
rű földrajzi és népismei kézikönyv. 2. ujból írt kiad. (az 1. köt. 
3. átdolg. kiad.) 1–5. köt. 1.: Amerika. 2.: Afrika. 3.: Ázsia és 
Ausztrália. 4.: Európa. 5.: Magyarország. 
Bp., 1904-1905. Franklin-Társ. XIV+[2]+662+[2]+XXXII p.+25 t. (eb-
ből 15 kétlapos, 2 kihajtható, 8 színes)+2 térk. (1 színes, kihajtha-
tó, 1 kétlapos); [4]+524 p.+42 t. (ebből 10 színes, kromolith.)+2 



61

térk. (színes, ebből 1 kétlapos´); [4]+489 p.+18 t. (ebből 8 színes 
kromolith., 5 kétlapos; 3 "kijár" a kötetből) + 6 térkép (ebből 5 
színes)+1 térk.; [4]+662 p.+ 24t. (ebből 8 színes kromolith., 16 
kétlapos); XIV+[2]+716 p.+32 t. (ebből 13 színes, 1 kétlapos)+1 
térk.mell. (Magyarország; színezett, kihajtható).
Egész-oldalas és szövegközti képekkel, térkép-vázlatokkal 
gazdagon illusztrált.
A címlapokon korabeli tulajdonosi bélyegzés.
Egységes, kiadói, festett, dúsan aranyozott, piros vászon dísz-
kötésben; látványos, szép példány. 60.000.-

301. HEVESI Lajos: Jelky András bajai fi u rendkivüli kaland-
jai ötödfél világrészben. Történeti kútforrások alapján a serdül-
tebb ifjúság számára.
Bp., 1911. Franklin. 1 t. (címkép)+311 p. 7. kiad.
Az első tábla rögzítése laza, verzójára ajándékozó emléklap 
ragasztva, címlapján tulajdonosi névbejegyzés.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. 6.000,-

302. HÜBNER (József) Sándor, gróf: A brit birodalmon 
keresztül. Függelékül a “La France” postahajó égése 1886. 
deczember 20-án. 1-2. köt.
Bp., 1892. Ráth M. [4]+415+[1] p.; [4]+407+[1] p.+1 térk.mell. 
(színezett, kihajtható).
Lapszámozáson belül mindkét kötetben 12 t. (képanyag).
Korabeli, bordázott gerincű félbőr kötésben; az első kötet alja   
kissé sérült. 18.000,-

303. IGALI Svetozár: Montpelliertől Budapestig velocipéden. 
Dedikált.
Bp., [1885.] Aigner L. (Pallas ny.) 84 p.
Lapszámozáson belül egy egész oldalas t. (a szerzőről készült 
fametszetű ill.)
Dedikált: „Ifju kori pajtásomnak Ifj. Várady Ferencnek Igali 
Svetozár okl. gazdász a „Cyclists Touring Club” consulja”.
Hozzákötve:
 IGALI Svetozár: Budapesttől Belgrádig veloczipéden 
Thomas Stevens, az Outing Illustrated Magazine tudósítója 
társaságában. Dedikált.

Bp., 1885. Pallas. 1 t. (Stevens és a szerző egészalakos ké-
pe)+[6]+53+[1] p.
(Herkules Könyvtár V.)
Korabeli, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben. 20.000,-

304. JANKOVICS Marczell: Az Alpesek. (Egy arczképpel és 
a szerző eredeti felvételei után készült 131 képpel.)
Bp., 1911. Hornyánszky. 1 t. (a szerző fényképe) 397 p.+18 t. 
(képanyag, a szerző felvételei).
Kiadói, aranyozott vászon kötésben. 12.000,- 

 300.
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305. KOHL, J.[ohann] G.[eorg]: Austria. Vienna, Prague, 
Hungary, Bohemia and the Danube; Galicia Styria, Moravia, 
Bukovina and the military frontier.
London, [1850?], Chapman and Hall. 1 t. (acélmetsz. cím-
kép)+[8]+532 p.
A mű J. G. Kohl német földrajztudós öt kötetes munkájának, a "A száz 
nap Ausztriában" rövidítése, néhány olyan fejezettel együtt, amelyeket a 
szerző eredetileg Oroszországról szóló könyvébe szánt.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, aranyozott lapélekkel.
 15.000,-

306. KOZMA Andor: Hetedhét országból. (Úti emlékek és mesék.)
Bp., 1916. Kisfaludy-Társ., (Franklin ny.). IV+463 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 4.000,-

307. LÁNG Menyhért: Korzika. 3. jav., bőv. és képekkel ellá-
tott kiad.
Bp., 1910. Ráth M. IX+157[1]+ p.
A címlapverzón ajándékozási sorokkal.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. 4.000,-

308. A Magyar Szent Korona országainak Balneológiai 
Egyesületébe tartozó fürdők és források képes ismertetése.
Bp., 1913, Pátria. VIII+186+[6]+IV p.+1 térk.mell. (kihajtható).
Egész-oldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrált.
Fűzve, kiadói, gerincén kissé sérült borítékban. 5.000,-

309. Magyarország. Általános utazási zsebkönyv. Szerkeszté 
Takács L(ászló). A Szent István korona országainak területén 
levő valamennyi hajózási és vasutvonal, állomás (városok, fa-
luk) és vidékeinek részletes leiró ismertetése. Hiteles adatok s 
eczélból tett utazások alapján szerkeszté: - - .
Nagyvárad, 1886. ifj. Berger S. IV+[6]+390 p. (lapszámozáson 
belül 30 egész-oldalas térképpel, ebből 4 kétoldalas).
Első táblája belső nyílásnál bankjegy-ragasztóval megerősítve.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 8.000,-

310. MEZŐ Ferenc: Napsugaras görög földön. Dedikált.
Bp., 1930, Pallas. 29 p. (szövegközti képekkel).
Fűzve, kiadói borítékban. 3.000,-

311. MIHELICS Vid: Az új Portugália. 1-2. köt.
[Bp., 1938.], Franklin. 112 p.+5 t.; [4]+113-254+[1] p.+8 t.
(A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.)
Kiadói, egységes, megfakult aranyozású félvászon sorozatkö-
tésben; az első köt. címtábláján enyhe ázásnyom, összessé-
gében azonban jó pld. 10.000,-

312. MOCSÁRY Béláné Fáy Mária: Útazásom Éjszak-Ameri-
ka nyugati partvidékein. Dedikált.
Bp., 1902. Fritz Á. ny. 42 p.+4 térk. 
(Klny. a „Földrajzi Közlemények” XXX. kötet IV. füzetéből.)
Kiadói, feliratozott táblájú, félvászon kötésben. 12.000,-

313. Nevezetes utazások tárháza. Több tudósokkal együtt 
készítette 's kiadta Kis János. 4. köt.
PICTET Márk Ágoston [Marc Auguste]: Angliába, Skótziába és 
Hiberniába való útazás 1801-ben. Németből fordította Z[igán] 
J[ános]).
GRASSET [de] Saint[-]Sauveur, [André]: A hajdan Velentze 
birtokában volt Levantei szigetekbe, [...] Korfú, Paxo, Bucintro, 
Parga, Prevesa, Vonizza, Sz. Mauro, Thiacqui, Cephalonia, 
Zante, Strophadesek, [...] szigeteibe való útazás. Franczia 
nyelven írta az ifjabbik Grasset Saint Sauveur, Corfui franczia 
konzul. Németből fordította Bellitz Jónás, hőgyészi evang. prédi- 306. 308. 309.
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kátor. Hozzá járul a földnek rövid rajzolatja, Európának summás 
leirása s Portugalliának historiai és geographiai esmértetése.
Pesten, 1817. Trattner J. T. 1 t. (címképmetsz., Korfu látképe, 
J. Man sfeld)+264 p.
Korabeli, gerincén sérült bőrkötésben. 20.000,-

314. ŐRY János Az éjnyugati átmenetnek Mac Clure általi föl-
fedeztetése. A régibb és ujabb éjsarkkörnyéki utazások rövid 
vázlatával. Öregek és ifjak számára közli Kutzner J. G. és má-
sok után - -.
Pest, 1863. Lauff er és Stolp. [4]+144 p.+8 t. (lith.).
A címlapon korabeli tulajdonosi bejegyzéssel.
(A magyar ifjuság könyvtára 6.)
Kiadói, gerincén sérült, litografált papírkötésben. 18.000,-

315. POSEWITZ Tivadar: A Szepesi középhegység.
Bp., 1909. "Pátria". 176+[1]+12 térk. mell. 3. bőv. és jav. kiad.
Számos képpel, alaprajzzal, térképvázlattal.
Kiadói vászon sorozatkötésben. 6.000,-

316. RUDOLF [Ferenc Károly József] trónörökös főherceg: 
Tizenöt nap a Dunán. Ford. Paszlavszky József.
Bp., 1890. K. M. Term.tud.Társ. VI+[2]+320 p.
(Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat. A VI. /1887-1889. 
évi/ cziklus 12. köt.)
Különleges, vastag papírra nyomtatott, rendkívül ritka díszki-
adás. A kötetbe illesztve „Rudolf trónörökös sasvadászaton” c. 
illusztráció (22,5x16 cm, rotációs fametsz., talán a Vasárnapi 
Ujságból).
Dúsan aranyozott  vászonkötésben, körül aranyozott lapélekkel.
 20.000,-

317. THIRRING Gusztáv: Magyar László élete és tudomá-
nyos működése. Kritikai adalék a magyar földrajzi kutatások 
történetéhez. Magyar László kiadatlan írásaival. 2 térképpel 
és 38 képpel. A Magyar Földrajzi Társaság támogatásával. 
Bp., 1937. Kilián F. utóda (Székely és Tsa. ny., Sopron). VII.+166 
p.+2 térk. (kihajtható).
Kiadói, préselt, aranyozott vászonkötésben. 6.000,-

318. THOMAS Lajos: Az ország- és népisme terén tett leg-
nevezetesebb fölfedezések könyve. - - nyomán a mívelt ma-
gyar olvasó-közönségnek oktató olvasmányúl nyújtja Fésüs 
György. 1-2. köt.
Pozsony - Bp., (1884.) Stampfel, (Wigand ny., Pozsony). XVI+-
230; VIII+248 p.
I. A régibb tengeri és szárazföldi utazások az Amerikába és In-
diába vezető tengeri út fölfedezéséig. II. Fölfedezések és föld-
rajzi tekintetben fontos vállalkozások az új-világ fölfedezésétől 
a jelenkorig.
Több mint 100 szövegközti-, s egy címképpel.
(Legnevezetesebb Fölfedezések és Találmányok Könyve I. o.).
Kiadói, egységes, vaknyomásos, aranyozott, vászonkötésben; 
gerincén apró sérülésekkel. 15.000.-

 314.  312.

 316.  313.
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319. SZALAY Imre: A rubinok hazájából. (Ceylon.)
Bp., 1897. Athenaeum. 1 t. (címkép)+[4]+133+[3] p.+16 t. 
(egész-oldalas ff . fotó).
Korabeli, aranyozott vászonkötésben. 4.000,-

320. VISZOLAJSZKY Károly: Egy zarándoklat éleményei. 
Egyptom, Jeruzsalem és Rómában, utirajz. Dedikált.
Bp., 1887. Hunyadi M. Int. [6]+357+[3] p.
Címlapverzón dedikált: „Mattyasovszky Mariann kisasszony-
nak. Esztergomban 1902 febr. 22, uti jegyzeteiből tartott felol-
vasása emlék[é]ül A szerző”.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 8.000,-

Vadászat
321. AVARFFY Elek: Hej! Vadászok! Tárcák, karcolatok. 
Vezényi Elemér művészi rajzaival.
[Bp., 1940], Szerző [Hajnal ny.]. 157 p.
A szennylapon korabeli ajándékozási bejegyzés.
Fűzve, kiadói borítékban. 10.000.-

322. BÁRSONY István: Mulattató vadászrajzok. Vidám ka-
landok és adomák gyűjteménye.
Bp., 1905. Athenaeum. [4]+144+[1] p.
Szécsi Gyula szövegközti rajzaival gazdagon illusztrált.
Kiadói festett, aranyozott, vászonkötésben.
 12.000,-

323. BÁRSONY István: A rab király szabadon. Fantasztikus 
állatregény. Írta - -. Mühlbeck Károly rajzaival.
Bp., [1903], Singer és Wolfner. 1 t. (címkép)+207+[1] p.+6 t.
Címképverzón egykori tulajdonosi névbeírás.
Kiadói, festett, aranyozott, dombornyomású félvászon kötés-
ben; sarkain kis kopásokkal. 6.000,-

324. BÁRSONY István: A róna és az erdő. Állatjellemek, han-
gulatok, vadász-emlékek és arczképek gyüjteménye.
Bp., 1902. Pallas. 293 p.+ 9 t. Első kiad.
A kötéstábla Feszty Árpád, a díszítő képek Feszty Árpád és 
Olgyay Ferencz munkái.
A kötés Gottermayer Nándor műhelyében készült.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. 8.000.-

325. BÁRSONY István: Erdőn, mezőn. Természeti és vadá-
szati képek. Spányi Béla, Pataky László, Mesterházy Kálmán, 
Ujváry Ignácz, Goró Lajos és más művészek eredeti rajzaival. 
Első kiad.
Bp., 1894. Athenaeum. 1 t. (díszcímlap)+207+[5] p.+15 t.
Kiadói, festett, illusztrált, aranyozott, vászonkötésben; gerincé-
nek alsó része és a sarkok kissé sérültek, hátsó tábláján egy 
barna folt. 10.000,-
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326. BÁRSONY István: Vadász-történetek. [Kolligátum.]
Bp., [1926] Lampel. (Franklin ny.) 69+[1] p. 2. kiad.
Hozzákötve:
 BÁRSONY István: Vadásztáska.
Bp., é.n. Lampel. (Franklin ny.) 83+[1] p.
Hozzákötve:
 BÁRSONY István: Szól a puska. Természeti képek és 
vadásztréfák.
Bp., [1925], Lampel. (Franklin ny.) 69+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben. 5.000,-

327. BÁRSONY István: Vig világ. Mulattató történetek, kalan-
dok, adomák a vadász, erdész- és gazdaéletből, a falu és a 
puszta világából. Illusztrálta Garai Ákos és Neogrády Antal.
Bp., [1897.] Athenaeum. 1 t. címkép+[4]+149+[3] p.+25 t. (f-f, 
hártyapapírral; számos szövegközti illusztrációval).
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. Folio. 18.000,-

328. BENKŐ Pál, kézdivásárhelyi: A vadászat. Gyakoralti 
szakkönyv. Írta - -.
Bp., 1935. Kir. M. Egyetemi ny. 1 t. (Horthy M. arcképe)+467+[1] p.
Szövegközti illusztrációval; címlapján ajándékozási sorokkal.
Kiadói, aranyozott, megfakult vászonkötésben. 6.000,-

329. JUSTH Ödön: Vadásznapló töredékek.
Bratislava-Pozsony, 1941. Toldy Kör. 138 p.+12 t. (ff - foto, két-
oldalas, ill. Hubay Cebrián Andor festőművész képei).
Címlapján korabeli ajándékozási sorokkal.
Korabeli, aranyozott vászonkötésben. 12.000,-

330. MADERSPACH Viktor: Medve!
Bp., [1943], Ruszkabányai, (Kapucinus ny.). 231 p., 6 t. (ff - foto, 
kétoldalas).
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben. 7.000,-

331. MAKAY Béla, makói: Verőfényben. Természeti és va-
dászképek…
Bp., 1905. Franklin. [4] + 79 p.

Szövegközti és egész-oldalas rajzokkal gazdagon illusztrált.
Címlapján és utolsó oldalán régi állományi bélyegzés.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben; gerincén alul apró sérülés.
 14.000,-

332. REMINICZKY Károly: Bemutatom a vadászokat. A raj-
zokat készítette Mészárosné Halterberger Anna.
Bp., (1941), Vajna és Bokor. 174 [2] p.
Címlapján tulajdonosi névbejegyzés.
Modern, aranyozott vászonkötésben. 5.000,-

333. RICE William: Tigris-vadászat Indiában. - - gyalog vadá-
szatai. Ratsputanában. Magyarította Brassai Sámuel. Szinezve 
nyomott négy képpel.
Pest, 1859. Ráth M. [8]+200 p.+4 t. (kőnyomat, színes).
A szennycímlapon Széchenyi Zsigmond tulajdonosi névbe-
jegyzésével, a kötetben sok helyütt sajátkezű kiemeléseivel, 
ceruzával írt aláhúzásaival. Az utólag bekötött, hátsó előzék-
lap előtti üres levélen szintén Széchenyi Zsigmond ceruzával 
írt jegyzetei.
Ritka, korai, illusztrált vadászkönyv!
20. sz. eleji kopottas fél-velúr kötésben. 50.000,-
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334. THURN-RUMBACH István: Erdélyi szarvasok és med-
vék nyomában…
Bp., 1941. Vajna és Bokor. 225+[3] p.
Lapszámozáson belül 20 egész oldalas táblával.
Kiadói, kissé kopottas vászonkötésben, gerincén aranyozott 
címvignettával. 6.000,-

335. VOJNICH Oszkár: Hogyan vadásszunk veszélyes vadra. 
Idézetek, híres vadászok könyveiből vonatkozással csakis Af-
rikára, British Indiára, Burmára, a Maláji félszigetre, Ceylonra 
és a hollandus fennhatóság alatt álló Kelet-Indiai szigetekre.
Bp., 1914. Singer és Wolfner. 223 p.+34 t. (ff . fotó)+3 térk. (két-
oldalas).
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 20.000,-

Vallás

336. ÁVEDIK Lukács (ford.): Az örmény szent mise. A római 
szentszék által elfogadott eredeti szöveg szerint magyarra for-
dította - - erzsébetvárosi főesperes-plébános.
Erzsébetváros, 1905. Wugrinetz M. ny. 60 p.
Korabeli félvászon kötésben. 3.000,-

337. BERKI Feliz: A magyarországi ortodox keleti egyház 
szervezése.
Bp., Egyetemi Ny., 1942. 142+[2] p.
Címlapján Hadrovics László (1910-1997) szlavista nyelvész 
tulajdonosi névbeírása.
(A Budapesti Görög Keleti Hittudományi Főiskola kiadványai I.)
Aranyozott gerincű fél-nyl kötésben, az eredeti első borító fel-
ragasztva. 4.000,-

338. SEILER F(ridrik) György - FARNOS György (ford.): 
Az uj testamentomi ekklesiai historiának táblátskákban fog-
lalt rövid sommája. Mellyet a D. Seiler F. György. ur XVIIIdik 
századig … német nyelven ki adott és a D. Rosenmüller Gy. 
János ur egészszen a mostani időig, ugyan azon nyelven 
fontoson ki dolgozott munkáikból ... magyarra fordított, és a 
reformatiórol valo táblátskával meg-bővítvén maga költségén 
ki-adott - -.
Erlangen, 1795. Kunstmann. [33] lev. (kétlapos, zömében csak 
egy oldalasan nyomott).
Utolsó levele szélén kissé sérült, a levelek alsó margójánál 
enyhe ázásnyom.
Korabeli könyvtáblába illesztve. 20.000,-

339. Imakönyv a keresztény katholikusok használatára. 
Báró Orczy Tekla rajzaival. Szerk. Mágory Endre.
Pest, 1868. Ráth M. (Holzhausen A. ny., Bécs) 1 t. (díszcímlap)+
[2]+XVII+[1]+447+[1] p.
Fejezetkezdő és záró színes képekkel, arany nyomású keretlé-
ces oldalakkal gazdagon illusztrált.
Előzéklapjai hiányoznak, utolsó levelén tulajdonosi bélyegzés.
Korabeli, álbordázott, dúsan aranyozott gerincű bőrkötésben, 
körül aranyozott lapélekkel.  6.000,-

340. A magyar piarista rendtartomány története. Írták: 
Balanyi György, Bíró Imre, Bíró Vencel és Tomek Vince.  
Bp., 1943. Magy. Kegyestanítórend. (Stephaneum ny.). 373 + 
[3] p. + 1 térk.mell. (kihajtható).
Fűzve, kiadói borítékban. 6.000,- 338. 342. 343.
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341. MESZLÉNYI Antal: Az Egri Érsekség felállitásának s a Kas-
sai és Szatmári püspökségek kihasitásának története. Dedikált.
Bp., 1938. Stephaneum ny. 378 p.
Címlapján a szerző ajándékozó soraival, valamint állományi-, 
s annak törlő bélyegzője.
Fűzve, kiadó, kissé foltos borítékban. 4.000,-

342. [SZATSVAY Sándor, esztelneki]: Zakkariásnak, a' pápa 
titkos iró-deákjának Az Austriai tartományokban lett vallásbéli 
meg-világositásról, Rómából költ levelei az ő barátjaihoz ki-
adattattak egy eretnek-által. Fordittattak olasz-nyelvböl. 
H.n., 1786. ny.n. [16]+182 p.
Szatsvay (Szacsvai) Sándor (1752-1815) 1784-86-ban szerkesztője a pozso-
nyi Magyar Hirmondónak. 1786-1793-ban Bécsben szerkesztette a Magyar 
Kurir című politikai lapot, és irodalmi mellékletét, a Magyar Musát. Az - Izé 
- 1786-ban jelent meg, de még ugyanebben az évben lefordította és kiadta a 
Zakkariásnak... című, fenti antikatolikus röpiratot, majd 1790-ben a Hazafi ak 
tüköre. Magyarok! című brossurát tette közzé, mely talán saját munkája. Lapját 
I. Ferenc cenzúrája 1793-ban betiltotta. A Martinovics-féle per és azt követően 
a magyar szellemi élet ellen indult offenzíva elől Kolozsvárra húzódott vissza, 
és többé nem jelent meg a közéletben. - Ez a nyomtatvány tartalma felöl a 
korban, II. József idején megjelenhetett volna valamelyik magyar nyomdában 
is. "...mégis külföldi nyomtatásnak tartom szépen metszett, keskeny betűi mi-
att, továbbá az ö, ü miatt (az ékezet nem a két pont közé esik, hanem az első 
pontra) amely jelet ebben a korban más magyarországi nyomtatványból nem 
ismerjük". (Trócsányi Zoltán. Magyar Könyvszemle, 1938. III. füz. júl.-szept.)
Első és utolsó néhány levele kissé foltos, a 173/174-es lev. sé-
rült, hiányos.
Későbbi félbőr-kötésben. 20.000,-

343. SZENCZI MOLNÁR Albert: Szent Dávid soltárjai. Mellyek 
a frantzia nóták szerént magyar versekbe foglaltattak - - által.
Most pedig a harmóniás éneklést szeretőknek kedvekért, né-
gyes nótákkal, ugymint tenorral, bassussal, discantussal és 
altussal, a német és frantzia példák és a Spetha András deák 
sóltárja szerént, ki adattattak; néhai próf. Maróthi György ur az 
éneklés mesterségéről való rövid tanításával és némelly más 
énekeknek nótájikkal együtt. 

Debrecen, 1764. Margitai I. [4]+408+20 p. 3. kiad.
Címlapja és utolsó levele kissé piszkos, néhány lapja margón 
kissé sérült. Kötéstábláinak belső felén korabeli bejegyzések.
Álbordázott, aranyozott gerincű modern, amatőr bőrkötésben.
 16.000,-

344. A szent Domonkos-rend multjából és jelenéből. 
A szerzet 700 éves jubileuma alkalmából… Fischer-Cobrie Ágost 
kassai megyéspüspök úr előszavával kiad. Horváth Sándor.
Bp., 1916. Stephaneum. 424 p.+11 t. (egész oldalas ill.)+3 
térk.mell. (kihajtható).
Számos szövegközti illusztrációval.
Korabeli, aranyozott félvászon kötésben, gerincen címvignet-
tával; utolsó oldala kissé barnafoltos. 10.000.-

 337. 340. 345.

 344.  339.
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345. ZOLNAI Béla: A janzenizmus kutatása Középeurópában. 
I. köt. [Unicus]. Dedikált.
Kolozsvár, 1944. (Minerva). 188 p.
Bíró Vencelnek dedikált: "a közös sors szomorúságában és a 
Providentiába vetett hittel és hálás szertettel Zolnai Béla Ko-
lozsvár 1944 okt. 20”.
(Univ. Francisco-Josephina, Kolozsvár. Acta Philosophica 4.)
Fűzve, kiadói borítékban. 6.000,-

346. ZOVÁNYI Jenő: A coccejanismus története. Tanulmány 
a protestáns theologia multjáról. Theologiai magántanári vizs-
gálatra írta - -. Dedikált.
Bp., 1890. Szerző. 176+[1] p.
Dedikált: "Tekintetes Herepei Gergely ev. ref. lelkész urnak, ki-
váló tisztelettel a szerző".
A coccejanizmus a református teológiát megújító reformirányzat. Johannes 
Koch (1603-1669) német teológusról kapta nevét. A Bibliát tekintették 
minden tudás tárházának, ezért alapos, mindenre kiterjedő magyaráza-
tokkal látták el. Aszkézist és lelki alapokon nyugvó, mély, egyéni vallásos-
ságot hirdettek. Hollandiában számos egyetemen tanítottak coccejánus 
tanárok, ők voltak a nagy számban odalátogató magyar peregrinus diákok 
mesterei.
Fűzve, kiadói borítékban. 5.000,-

347. VARJAS Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv. Bev. 
ellátva közzéteszi - -. Dedikált.
Kolozsvár, 1943. Erdélyi Tud. Int. (Sárkány ny.) XXIV, 655+[1] 
p.+2 t. (kihajtható ).
Kozocsa Sándornak dedikált példány.
(Monumenta Transsilvanica.)
Fűzve, kiadói borítékban. 8.000,-

348. VASS József: Erdély a rómaiak alatt.
Kútfők nyomán írta - -. Az Erdélyi Muzeum-Egylet által a 
Haynald-díjjal jutalmazott pályamunka. Erdély térképével.
Kolozsvár, 1863. Stein J. [2]+XIV+196 p.+ 1 térk. (lith; kihajt-
ható),16,5x24 cm, rajzolta Krenedits Ferencz).
Laza fűzésű, több lapja szamárfüles, de tiszta ép pld.; kiadói, 
kissé sérült borítóban. 6.000,-

349. VESZELY Károly (szerk.): Gyulafehérvári füzetek. I. 
Szerk. s kiad. - -.
Kolozsvár, 1861. A rom. kath. lyc. bet. 144+[1] p.
A tartalomból: A székely nemzet eredete, Batthyáni Ignác gróf 
élete, A Batthyáni-Intézet a) Csillagda, b) Könyvtár...
Összesen öt füzet jelent meg. Címlapján egykori állományi bélyegző.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 4.000,-

350. VIRGILIUS [VERGILIUS] Maro, P(ublius): - - költemé-
nye a gazdászatról. (Georgicon.) Ford. Rodon Ábrahám. A for-
dító által dedikált.
Sárospatak, 1867. Forster R. bet. V+[7]-108+[2]+(78-79-nek 
számozva)+[3] p.
Fűzve, kiadói, sarkain kissé sérült borítékban. 5.000,-

351. ZSOLDOS János: Diaetetika vagy az egésséget fenn-
tartó, és a betegségtől tartóztató rendszabások. Írta és kiadta 
Zsoldos János orvos doktor. Első kiad.
Győr, 1814. Özv. Streibig Jósefné. XII+[4]+224 p.
”A második magyar nyelvű egészségtan tankönyv. A mű két részre oszlik, 
az első rész az egészséges, a második a beteg emberről szól. Az egész-
séges emberről szóló részben olvashatunk a tisztaság fontosságáról, az 

1 2
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ételekről és italokról, a levegőről, a mozgásról, az alvásról, az indulatokról, 
a betegségek megelőzéséről. Foglalkozik a szerző a különböző életkor-
ok egészségmegőrző módszereivel, sőt a különböző foglalkozásokat űző 
emberek egészséges életmódjának kérdéseivel is. Kitér a test, a ruha és 
a lakás tisztaságának fontosságára. Az arc, kéz mosását naponta kétszer 
ajánlja, nézete szerint legalább hetenként egyszer fürdeni kell. Szükséges, 
hogy naponta tiszta alsó ruhát vegyen fel mindenki. Mielőtt az étkezés 
kérdéseit tárgyalná, leírja a gyomor működését, az emésztés folyamatát. 
Felhívja a fi gyelmet a zsíros ételek kerülésére. Kitér arra, hogy húsra és 
a növényi eredetű táplálékra megfelelő arányban egyaránt szüksége van 
az embernek. Külön beszél a növényi, az állati és az ásványi eledelekről. 
A növényi eledeleknél két csoportot különít el: a lisztes növények és a 
vizes növények csoportját. Az állati eledeleknél felsorolja az összes ehető 
állatfajtát, még a csigát is. Az ásványi eledeleknél fontosnak tartja a sót, 
de felhívja a fi gyelmet: a sok só köszvényt okoz.
A könyv hosszan foglalkozik a tiszta levegő fontosságával. Nagy teret 
szentel könyvében a mozgásnak, majd ír az alvás fontosságáról is. A mű 
következő része a „Nyavalyáktól mentő eszközökről”, vagyis az egy-
szerű gyógymódokról szól, gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, 
mi a teendő fulladás, égés, kutyaharapás és gyakran előforduló fertőző 
betegségek esetén. Erősen hangsúlyozza, hogy súlyosabb betegséget 
ne otthoni „háziszerekkel” kezeljenek, hanem hívjanak orvost. Ezután a 
különböző életkorokban követendő egészségügyi szabályokat sorolja fel. 
Kitér a terhesség kérdéseire, részletesen tárgyalja, mire fi gyeljen az anya 
terhessége idején. Szól a csecsemő ápolásának kérdéseiről, kiemelve a 
tisztaság fontosságát, a szoptatás jelentőségét. A szerző közel negyven 
évvel Semmelweis Ignác előtt a mű „A’ betegek körűl forgolódók magok 
tartásokról” című fejezetében ezt írja: „Minden szülés után eczettel, azu-
tán szappannal kezeit lemossa, ha pedig ragadvány nyavalyájú a’ szülő, 
friss olajjal, vajjal vagy zsirral kenje-meg kezeit a’ szülés előtt, a’ szülés 
után pedig hamús, lúgos, végre szappanos vizzel mossa-le kezeit, és úgy 
menjen másik tiszta szülőhöz, ott-is lágy meleg korpás vizbe elébb kezeit 
megöblítvén”. A könyv utolsó része a beteg ember életmódjára vonatko-
zóan ad hasznos tanácsokat/(Győry 157. p.).
Címlapján jelentéktelen barna pöttyökkel, verzóján állományi 
„törölve” béllyegzés.
Korabeli,papírkötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
 50.000,-

 347. 350.
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