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ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

1. A katalógusban ismertetett tételek 2020. október 5�9. között a Somogyi-könyvtár
alagsorában, október 10-én 9�10 óráig pedig az árverés helyszínén tekinthet�k meg,
és a bemutatott állapotban kerülnek árverésre. A leütés után reklamációt nem foga-
dunk el.

2. Az árverésen számozott, névre kiadott kártyákkal lehet licitálni. A vételi szándé-
kot a kártya magasba emelésével kell jelezni.

3. Az árverésvezet� a katalógus számsorrendjében haladva bemondja a tételszámot,
a m	szerz�jét, címét, kikiáltási árát. A vételár az adott értékhatárok között az alábbi
összegekkel emelkedik:

Az árverésen lehet�ség van nagyobb összeggel is emelni az ajánlatot, ennek jelzése
után az árverés vezet�je vissza áll a fenti táblázatban rögzített emelésekhez. Az árve-
résvezet� addig emeli az összeget, amíg csak egy ajánlat marad, s ezt a legmagasabb
összeget leüti. A vételi ajánlattal szemben a helyszíni licitáló nem élvez el�nyt.

4. Az elért leütési áron el�vételt biztosítunk az Országos Széchényi Könyvtárnak és a
területileg illetékes közgy	jteményeknek.

5. A leütéssel � a 4. pont feltételét�l függ�en � a könyv a Vev� tulajdonába megy át, s
ezt a ki� zetéssel érvényesíti.

6. A leütési ár után az árverez�k számítanak fel.20% árverési jutalékot

7. Az aukció folyamán el nem kelt tételekre árverés közben bármikor új árverés in-
dulhat.

8. Azok a Vásárlók, akik nem tudnak személyesen részt venni az árverésen, vételi
megbízást adhatnak telefonon, levélben vagy e-mailben az árverést megel�z� nap
(október 9., péntek) 17 óráig.

9. Könyvtárak, közületek vételi megbízásukat cégszer	 aláírással írásban is meg-
küldhetik. Vételi megbízást csak értékhatár megjelölésével fogadunk el. Azonos
ajánlat esetén a korábban beérkezett ajánlat érvényesül. Sikeres vásárlás esetén az
aukciót követ�en postán utánvéttel küldjük el a könyvet. (A postázási költség a vev�t
terheli.) Telefonon, mobiltelefonon történ� licitálást nem fogadunk el.

Érdekl� dni és vételi megbízást adni a
(62) 423 325, (20) 378 4571, (30) 223 5116 számokon lehet.

E-mail: info@konyvmoly.hu Levelezési cím: Lazi Kft., 6701 Szeged, Pf. 954�
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1. ÁBRAHÁM Ernő, P[attantyús]: 
A csudaszarvas. [Rege.] Jaschik Álmos
képeivel és könyvdíszeivel. (Beveze-
tés: Gróf Apponyi Albert)
(Bp., 1925. Pallas Nyomda). 240 p.+36 t.
Kiadói színes, illusztrált félvászon kötés-
ben, eredeti, kiadói karton védőtokban. 
275 mm. A gerinc peremén apró festékfolt, 
ettől eltekintve szép példány.
(Kép a borító belső oldalán.)

8 000 Ft

2. ADY Endre: Ady Endre első verses-
kötete
(Bp., 1920.) Amicus kiadás (Hornyánsz-
ky Viktor ny.). 108+(2) p. Számozott! 
„Ady Endre első verseit az »Amicus« ki-
adóvállalat megbízásából 1920. novem-
ber havában Hornyánszky Viktor m. 
kir. udvari könyvnyomdája nyomatta. 
Kéziratul az 1899-ben Debrecenben 
megjelent »Versek« című kötet szol-
gált. Jelen amateur-kiadás 100 számo-
zott példányban készült.” Ez a kézzel 
számozott, 47. számú példány.
Kiadói, első kötéstábláján az Amicus ki-
adó aranyozott emblémájával díszített, 
aranyozott gerincfeliratú, piros, angol 
egészvászon kötésben. Gerincének alsó és 
felső peremein szépen restaurált példány. 
240 mm.

8 000 Ft

3. ADY Endre: Margita élni akar. „Ver-
ses história, melyet szeretettel aján-
lok gyelmébe azoknak, akik szeret-
nek, avagy nem szeretnek”
Bp., 1921. Amicus. 76+(4) p. Első ki-
adás! A fába metszett könyvdíszeket 
Kozma Lajos rajzolta.
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés. Kiadói, préselt, szecessziós mintá-
zatú egészvászon kötésben, kötéstábláján 
aranyozott címfelirattal. 180 mm. Jó álla-
potú példány. Ritka kötésváltozat!

5 000 Ft

4. ADY Endre: – – válogatott versei. 
(Jaschik Álmos illusztrációival)
Bp., 1921. Pallas Irodalmi és Nyomdai 
Rt. 234+(2) p.+ 8 t. (Jaschik Álmos szí-
nes, feliratos hártyapapírral védett il-
lusztrációi.)
Négy levél alján és szélén gyermekrkák. 
Korabeli, aranyozott gerincű, álbordázott 
félbőr kötésben. 230 mm. Összességében 
jó állapotú példány.

6 000 Ft

5. ALBACH, J[oseph] S[tanislaus]: Ma-
gyar Ország’ rövid földleirása gyerme-
kek’ oktatására. Egy a’ vármegyék’ 
nagyságát, népességét, oskolaintéze-
teit, az ország’ városait, legjelesebb 
mezővárosait, klastromok’ számát 
tárgyazó, időssebbeket illető négy-
szeres függelékkel. Szerkezte – –. Né-
metből fordította Gegő E[lek] N[ice-
for]
Pesten, 1834., Müller könyváros’ tulaj-
dona (Trattner – Károlyi ny.). 176 p.
Az előzéklapok hiányoznak. Későbbi fél-
vászon kötésben. Összességében jó állapo-
tú példány. 202 mm. Árverésen még nem 
szerepelt. Ritka!
(Kép a 114. oldalon.)

12 000 Ft

ÁLLATTAN, ÁLLATGYÓGYÁ-
SZAT, EBTENYÉSZTÉS

6. ABAFI Aigner Lajos: Magyarország 
lepkéi. Tekintettel Európa többi or-
szágainak lepke-faunájára. A Berge-
féle lepkekönyv képeivel. A Berge-
féle lepkekönyv nyolczadik kiadása 
alapján irta – –
A szöveget átnézte Dr. Horváth Géza. 51
táblán 935 szines és 14 szövegközti kép-
pel. Bp., 1907. K. M. Természettudomá-
nyi Társulat. (Athenaeum ny.). VI+XX-
XII+137 p.+51 t. (egy kivétellel színes 
olajnyomatok). /Természettudományi 
Könyvkiadó-Vállalat LXXVII. kötete./. 
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Első kiadás!
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált, ge-
rincének peremein és a kötéstáblák alsó 
szélein szépen javított egészvászon kötés-
ben. Folio. Jó állapotú példány.

18 000 Ft

7. ANGHI Csaba Geyza: A magyar 
pásztorkutyák és a külföldi rokonfaj-
ták
Bp., 1936. (Springer-nyomda.). 179+(5) 
p. Aláírt! Szövegközti képekkel illuszt-
rálva.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 230 mm. Jó 
állapotú példány.

6 000 Ft

8. BAGYÓ Jánosné, Dr.: A polgári ku-
tya nevelése és gondozása
Bp., (é.n.)., Béta (Nagy Sándor ny.). 222 
p. Szövegközti képekkel illusztrálva.
Modern kartonkötésben, a belső címlap 
másolata a borító fedőlapjára dolgozva. 
190 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.

4 000 Ft

9. BREHM, Alfred: Az állatok világa. 
… magyar vonatkozásokkal kiegészí-
tett új kiadás. 1–18. kötet. (Teljes)
Szerkesztette:
1–7. kötet: Emlősök. Dr. Éhik Gyula.
8–10. kötet: Madarak. Schenk Jakab.
11–12. kötet: Hüllők. Dr. Soós Lajos.
13–14. kötet: Halak. Dr. Leidenfrost 
Gyula.
15–16. kötet: Ízeltlábúak. Csiki Ernő.
17–18. kötet: Alsórendű állatok. Dr. 
Soós Lajos és Dr. Gelei József.
Bp., [1929–1933.] Gutenberg (Athenae-
um ny.). 18 db. Mintegy 2000 egészol-
dalas és szövegközti képpel, köztük 
mintegy 100 színes táblával illusztrál-
va. [Részletes leírását lásd: Magyar 
könyvészet 1921–1944. IV. kötet 189.p.]. 
Kollacionált, hiánytalan, teljes sorozat. 
„A bekötési táblát Kozma Lajos iparmű-
vész tervezte.”

A második kötet 33. táblájának jobb felső 
sarkán szöveget nem érintő szakadás, fel-
ső széle javítva. A 16. kötet gerincének fel-
ső peremén apró szakadás, előzéklapján 
régi tulajdonosi névbejegyzés. Hét kötet 
verzóján ex libris. A 18 kötet egységes, ki-
adói, aranyozott félbőr kötésben. 250 mm. 
Jó állapotú sorozat.

90 000 Ft

10. CSONGOR Győző – Móczár László 
(Szeged– Budapest): A tiszavirág
Bp.–Szeged, 1954. Népművelési Minisz-
térium Múzeumi Főosztálya (Révai ny.).
/Múzeumi füzetek/. 26+(6) p+1 t. (ki-
hajtható). 21 részben egészoldalas, 
többségében szövegközti fényképpel il-
lusztrálva.
Tűzve, kiadói, fényképpel illusztrált papír-
borítóban. 198 mm. Szép példány.

3 000 Ft

11. HUTŸRA Ferencz, Dr.: A keleti 
marhavész. 22 szines képpel 15 mel-
lékleten és egy rajzzal a szövegben
Bp., 1914. (Franklin-Társulat ny.). 54+(1)
p.+XV t. (színes).
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon 
kötésben, körül márványmintás festésű 
lapszélekkel. 245 mm. Szép példány. Rit-
ka!
[Szepeshelyi Hutÿra Ferenc (1860–1934)
magyar állatorvos, orvos, patológus, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
A magyarországi állatorvos-tudomány 
kimagasló jelentőségű, világszerte elis-
mert alakja, az állatorvosi patológia, 
járványtan, belgyógyászat, immunoló-
gia, szerológia, és virológia, valamint az
igazságügyi állatorvostan terén végzett 
munkássága egyaránt kiemelkedő. Ne-
véhez fűződik a korszerű humánorvosi 
szemlélet és gondolkodásmód meggyö-
kereztetése az állatorvos-tudomány-
ban. A budapesti Magyar Királyi 
Állatorvosi Főiskola megszervező-
je és három évtizeden keresztül rektora 
volt.]
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(Kép a 114. oldalon.)
10 000 Ft

12. KOVÁCSY Béla – MONOSTORI Ká-
roly: A sertés annak tenyésztése és 
hizlalása. Kézikönyvül sertéstenyész-
tők, hizlalók, mezőgazdák és állator-
vosok számára
Kassa, 1890. Koczányi és Vitéz M. Kir. 
Gazd. Tanintézeti Könyvkereskedés ki-
adása (Bernovits Gusztáv Kő- és Könyv-
nyomdája, Kassa). (2)+III+(1) p.+487 p.
+VIII t. A szöveg közé nyomott számos 
ábrával és fénynyomatú mellékletekkel 
illusztrálva.
Néhány levélen ceruzás aláhúzás. Korabe-
li félvászon kötésben, kopottas aranyozá-
sú gerincfelirattal, körül erezett festésű 
lapszélekkel. 238 mm. Összességében jó 
állapotú példány.

6 000 Ft

13. SCHANDL József, Dr.: A juh te-
nyésztése. Függelékben: A kecske te-
nyésztése. 41 képpel
Bp., 1947. Kulcsár Andor Könyvnyom-
dája. 196 p. (a 177. oldaltól képek). /Ál-
lattenyésztéstan III. kötet/. Harmadik, 
átdolgozott kiadás.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 232 mm. Ki-
fogástalan állapotú példány.

5 000 Ft

14. SZILVEK Lajos, Dr.: Darwin állat-
psychologiája. Elvek, tények, fejtege-
tések
Bp., 1895. Athenaeum. 158 p.
A 84. oldalig helyenként ceruzás aláhúzá-
sokkal. Korabeli félvászon kötésben, gerin-
cén kopottas aranyozású címfelirattal, kö-
rül erezett festésű lapszélekkel. 228 mm. 
Ritka!
(Kép a 114. oldalon.)

8 000 Ft

15. WOLSTEIN, Amadeus (Johann) Já-
nos: A’ Marha-Dögről valo jegyzések 
Az-az: Oktatás, Miképpen kellessék a’

Dög-nyavalyákat meg-ismérni, ’s el-
távoztatni, a’ meg-szökött Marhákat 
orvosolni
’s minémü itélettel lehetünk a’ Barom-
állatok meg-ölettetésérül a’ Dögleletes-
ségnek idein. Mellyet – – … Német nyel-
ven irt, most pedig… ki-botsátott Tol-
nay Sándor Egy az Embereket, és 
Barmokat orvosló-Tudománynak Tudó-
sai közzül. Bécsben, 1784. Nemes Kurtz-
bek Jósef bötüivel. (32)+212+(1) p.+2 
melléklet (kihajtható). A mellékletek az
eredetihez hasonló, korhű másolattal 
pótolva! A címlapon Assner Ferenc réz-
metszetével. Első magyar kiadás! 
A szerző (1738–1820) a bécsi állatgyógy-
intézet igazgatója volt. Műveit több 
nyelvre lefordították. A maguk korában
a legkitűnőbb állatorvosi munkák vol-
tak. A fordító, Tolnay Sándor (1747–
1818) az állatorvosi tanszék szervezője 
és első tanára volt. Oktatói tevékenysé-
ge mellett az ország állattenyésztésé-
ben is szerepet vállalt. Merkly-Belus Jó-
zsef bélyegzett ex librisével.
Korabeli, aranyozott gerincű, enyhén ko-
pottas bőrkötésben, gerincén címvignettá-
val, körül festett lapszélekkel. Győry: 194. 
p. 208 mm.
[Dr. Merkly-Belus József gyógyszerész 
Nagykanizsán, az Igazság gyógyszertár 
tulajdonosa. Dr. Merkly Antal (1860–
1923) ügyvéd 1885-ben feleségül vette 
Belus József gyógyszerész, polgármes-
ter leányát. Fiuk, Merkly József (1886–
1966) gyógyszerész lett. 1916-ban – a 
Belus név eltűnését megakadályozandó
– a család felvette a Merkly-Belus nevet.
Merkly József vette át Belus Lajostól, a 
polgármester ától az Igazság gyógy-
szertár vezetését. Merkly Józsefet a, 
Merkly-Belus József gyógyszerész kö-
vette a patika élén.]
(Kép a hátsó borítón.)

55 000 Ft
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16. ANGYAL Dávid: Az iú Ferenc Jó-
zsef
[Bp., 1942.] Franklin-Társulat. 122+(6) p.
/Magyar Történelmi Társulat könyvei/ 
Dedikált! „Mélts Hajnal István tanár
urnak Tisztelettel Szerző”
Fűzve, kiadói, illusztrált, gerincén és a bo-
rító hátlapjának sarkán javított papírborí-
tóban. 210 mm.
[Hajnal István (1892–1956) történész, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, a történelemtudomá-
nyok doktora. Műveiben legfőképp az 
összehasonlító írástörténet problémái-
val és a technikai fejlődés társadalmi 
összefüggéseivel, a szociológia és a tör-
ténelemtudomány kapcsolataival fog-
lalkozott.]

4 000 Ft

AVIATIKA, REPÜLÉS

17. EJTŐERNYŐ-ugrás végrehajtása
(Bp., 1950.) Honvédelmi Minisztérium –
(Honvéd Sajtó és Lapkiadó Vállalat – 
Hírlapnyomda). 126+(2) p. Szövegközti 
rajzokkal gazdagon illusztrálva.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 202 mm. Jó 
állapotú példány. Ritka!

8 000 Ft

18. A LÉGI közlekedés magyar jogsza-
bályai
Magyarázatokkal ellátta dr. Sándor 
Kamill. Előszóval ellátta Petróczy Ist-
ván. A bevezetést írta dr. Telman Sán-
dor. Bp., (1923). Szerző (Pallas ny.). 136 
p. (112–136 p. között hirdetések).
Fűzve, kiadói, illusztrált, kissé foltos pa-
pírborítóban. 160 mm.
(Kép a 114. oldalon.)

4 000 Ft

19. A MAGYAR repülés útja a felsza-
badulástól napjainkig
(Bp.), 1952. Magyar Repülő Szövetség 
(Egyetemi Nyomda). 201+(1) p. Egészol-

dalas és szövegközti fényképekkel gaz-
dagon illusztrálva.
A címlap felső széléből egy 5 cm-es csík ki-
vágva. Folio. Kiadói, kopott aranyozású 
félvászon kötésben.

3 000 Ft

20. REPÜLJ velünk! [Horthy István 
emlékére]
Bp., (1942.) [K. M. Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemi Sportrepülő Egyesület], 
(Schinkovits és Sipos ny.). 30 p. Szöveg-
közti fényképekkel gazdagon illusztrál-
va.
Tűzve, kiadói, fényképpel illusztrált papír-
borítóban. 164 mm. Szép példány.
(Kép a 114. oldalon.)

3 000 Ft

21. WEINMANN Jakab [Weynman, 
Jacques] (1869–1912) szegedi aviátor, 
Blériot tanítványának fénykép-képes-
lapjai (8 db), és autográf levelei 
Szmollény Nándor szegedi írónak
H.n., 1911. Ecole Blériot. 8 db fekete-
fehér képeslap. Készültek Louis Blér-
iot (1872–1936) francia mérnök, konst-
ruktőr, pilóta, a repülés egyik úttörőjé-
nek pilótaiskolájában. Méret: 90 mm × 
138 mm. Jó állapotú példányok.
Weinmann Jakab (Szeged, 1869–1912) 
gyógyszerész, újságíró, aviátor. Világ-
hírt emlegetnek vele kapcsolatban az 
egykor volt kollégái, mégsem írnak róla
a repüléstörténeti könyvek, tanulmá-
nyok, pedig korában ő volt az első és 
egyetlen szegedi, aki felrepült a légkör 
magasabb rétegeibe is. Amit mégis tud-
ni lehet repülő múltjából, azt egykori 
szegedi újságíró kollégáitól volt megis-
merhető, és egy levélből, melyet a város
közgyűlésének küldött, néhány fény-
képpel együtt. 
Pontos dátumhoz kötni nem tudjuk a 
Blériot-val való megismerkedése idő-
pontját. Ez nagy valószínűséggel 1910 
körül történhetett, mert angliai munka-
vállalását és pénzgyűjtését követően, ez
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év márciusában már pilóta növendék-
nek szegődött hozzá. Blériot pilótaisko-
lájában szorgalmasan tanult, és aho-
gyan egykori zsurnaliszta kollégái írták 
„…a világ egyik leghíresebb aviatikusa 
lett.” Blériot valóban csak a legjobbak 
képzését vállalta, bár szokatlanul ma-
gas összeget kért a repülőoktatásért. Is-
mereteink szerint két magyar tanult 
ott, a debreceni Horogh János és a sze-
gedi Weinmann Jakab. Jeles szegedi is-
merősét kérte, szerezzen a várostól tá-
mogatást, ösztöndíjat 
továbbtanulásához. A hivatalos úttal 
próbálkozás kedvezőtlen visszhangra 
talált. Ekkor a képviseletre felkért Kor-
mányos Benő gyűjtést akart szervezni, 
de Weinmann visszautasította azt. 
A várostól sem ajándékot akart, az ösz-
töndíjat is egy későbbi időben ingyen 
repülő bemutatóval tervezte ellensú-
lyozni. Az aviátorrá lett szegedi atal-
ember volt három tanárával, köztük 
Szmollény Nándorral, egykori osztály-
társával, dr. Szalay József városi rendőr 
főkapitánnyal, valamint egykori kollé-
gáival, két-három újságíróval levele-
zett. A Szegedi Híradónál dolgozó kol-
légáinak, a barátoknak küldött 
levelekben leírta, kérvényt intézett Sze-
ged város közgyűléséhez, hogy utalna 
ki számára 5000 korona ösztöndíjat, 
mely esetben később hazajönne, hogy 
repülőtudását szűkebb pátriája és ma-
gyar hazája javára hasznosítsa. Az ő 
aviatikai sikerei is egy magyar ember 
dicsőségét jelentik, melynek sugarai 
szülőhazájára is jó fényt vetítenének. 
A terv Weinmann korai halála miatt 
nem valósult meg.
Hozzá tartozik:
3 db autográf levél Párizsból, Jacques
Weynmantól Szmollény Nándornak.
Ezekben nagyszabású terveiről számol 
be részletesen volt tanárának. „Igen 
tisztelt Szmollény úr!” megszólítással 
és „Igaz híve Weynman” elköszönéssel. 
1911. október 12-i keltezéssel, (8 beírt ol-

dal). 1911. október 19-i keltezéssel, (5 be-
írt oldal). 1911. november 16-i keltezés-
sel. (4 beírt oldal).
Jó állapotú levelek.

24 000 Ft

BALATON

22. BALATON – A Balatoni Szövetség 
kalauza. (1912)
Bp., 1912. Németh József. 160 p. Szöveg-
közti fényképekkel illusztrálva. A 97. 
oldaltól hirdetésekkel.
A borító jobb felső sarka javítva. A címla-
pot és az első levelet a nyomdafesték kissé 
megszínezte. Fűzve, kiadói papírborító-
ban. 160 mm. Összességében jó állapotú 
példány.
(Kép a 114. oldalon.)

8 000 Ft

23. CSÁK Árpád, Dr.: A szép Balaton 
mellől. Beszélyek, rajzok
Keszthely, 1906. Mérei Ignácz. 211+(1) p.
Fejezetelválasztó képekkel illusztrálva.
Korabeli félvászon kötésben. Az eredeti, il-
lusztrált, kissé foltos papírborító fedőlapja
bekötve. 205 mm. Ritka!
(Kép a 114. oldalon.)

10 000 Ft

24. MOLNÁR István, Szekszárdi: Bala-
toni nyár. Regény
Bp., 1942. Poetika (Arany János ny.). 232
p. Egyetlen kiadás! Dedikált! „Heis-
ler(?) Imre N megyei főkapitány ur-
nak szivélyes baráti megemlékezésül
Szekszárdi Molnár István Szekszárd 
1945 szept 1”
Kiadói, kissé kopottas aranyozású egész-
vászon kötésben. 198 mm. Ritka!
(Kép a 114. oldalon.)

4 000 Ft

25. SZIKLAY János, Dr.: Balatonunk 
egészségügyi, gazdasági és turisztikai 
értéke. [Cholnoky Jenőnek dedikált!]
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Bp., [1928.] Országos Pázmány-Egyesü-
let (Dunántúl Egyetem ny., Pécs). VI+3–
299+(8) p. Oldalszámozáson belül fény-
képekkel illusztrálva. Dedikált! 
„Nagys dr Cholnoky Jenő urnak há-
lás köszönettel és baráti szeretettel 
Sziklay”
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 180 mm. Jó állapotú példány.

8 000 Ft

26. VISEGRÁDY Gabriella: Parti szél
Bp., (1943.) Dr. Vajna és Bokor (Betnár 
Béla „Graka”-nyomda, Nagyvárad). 
127 p. Egészoldalas és szövegközti raj-
zokkal illusztrálva.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti színes, 
illusztrált (Kádár), gerincének felső pere-
mén javított papírborítóval. 205 mm.

3 000 Ft

27. BALÁZS Béla: Lélek a háboruban. 
Balázs Béla honvédtizedes naplója 
Divéky József rajzaival
Gyoma, 1916. Kner Izidor. 154+(6) p. Ol-
dalszámozáson belül Divéky István hat 
egészoldalas rajzával. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, kötéstábláján 
kétszínnyomású címfelirattal és könyv-
dísszel. 204 mm. Kifogástalan állapotú 
példány.

3 000 Ft

28. BALÁZS Győző: Álmodik a Hargi-
ta. – – versei
Miskolc, 1927. Magyar Jövő Nyomda-
üzem és Lapkiadó vállalat R.-T. 50+(2) 
p. Aláírt!
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
194 mm. Jó állapotú, felvágatlan, körülvá-
gatlan példány.
[Balázs Győző 1893–1973. Író, költő, re-
formátus lelkész. A debreceni reformá-
tus főgimnázium segédtanára (1918–
1919), a Tanácsköztársaság alatt mene-
külnie kellett Debrecenből (1919), Mis-

kolcon telepedett le, a miskolci refor-
mátus gimnázium vallástanára (1919–
1957) lett. A debreceni Közlöny (1919) 
szerkesztője, a Magyar Jövő (1920-tól) 
és a Magyar Zeneszó című lapok mun-
katársa.]

3 000 Ft

29. BALOGH Jolán: A művészet Má-
tyás király udvarában. 1. kötet: Adat-
tár. 2. kötet: Képek. 1–2. kötet
Bp., 1966. Akadémiai Kiadó (Akadémiai
Nyomda). 799+(1) p.+1 t. (kihajtható)+1 
térkép (kihajtható); 509+(3) p. Egyet-
len kiadás! Az első kötet oldalszámo-
záson belül 2 egészoldalas és 21 szöveg-
közti alaprajzzal, ábrával, a második 
703 fényképpel és reprodukcióval il-
lusztrálva.
A két kötet egységes, Mátyás címerével il-
lusztrált, kiadói, aranyozott egészvászon 
kötésben, eredeti, illusztrált papírborító-
val. Folio. Szép példány.

10 000 Ft

30. BARTÓK Béla: Liszt-problémák. 
Székfoglaló a Magyar Tudományos 
Akadémiában (némileg kibővítve)
Bp., 1936. (Hornyánszky V. R. T. ny). 15 
p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. 242 mm. Jó 
állapotú példány.
(Kép a 114. oldalon.)

3 000 Ft

31. BARTUCZ Lajos: Fajkérdés, fajku-
tatás
(Bp., 1940.) Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 322 p+8 t. (fényképek). Első 
kiadás! Aláírt!
A verzóra ragasztva egy korabeli újságból 
kivágott nekrológ. Kiadói egészvászon kö-
tésben, eredeti papírborítóval. 208 mm. Jó 
állapotú példány.
[Bartucz Lajos (1885–1966) a magyar 
antropológia kiemelkedő kutatója, tu-
dósa. Egyik főműve a jelen munka, 
melyről Ortutay Gyula 1941-ben ezt írta 
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a Nyugatban: „…aligha van megszokot-
tabb beszédtárgy, vitaanyag a fajkérdés-
nél – mondani sem kell, hogy e vitákat 
szinte kizárólag a politikai szenvedély s 
nem a hozzáértés, vagy a kutató szenve-
dély fűti. Bartucz Lajos, legkiválóbb 
magyar tudósa az antropológiának, sok 
jeles műve után most ebben az össze-
foglaló munkájában az egész fajkérdés 
történetét, eddigi tudományos eredmé-
nyeit foglalja össze s mint jó tanítást 
adja elénk. …a kérdéseket történeti fej-
lődésükben mutatja be, a történeti feje-
zetek során nemcsak az embertan fejlő-
déstörténete világosodhatik meg 
előttünk, hanem maguk a kérdések is. 
Csak e történeti tisztázás után … fog 
hozzá Bartucz az embertan alapfogal-
mainak, így elsősorban a faj, a rassz, a 
nép, majd a nemzet fogalmának vizsgá-
latához, hogy végül röviden a magyar-
ság faji képének kérdésével is megis-
mertessen.” Portobello 10/411.]

3 000 Ft

32. BENKŐ Imre: Arany János tanár-
sága Nagy-Kőrösön. Szilágyi Sándor 
előszavával
Nagy-Kőrös, 1897. Szerző (Ottinger Ede 
ny.). 184 p. 1 t. (Arany János hártyapa-
pírral védett portréja)+XI+184 p.
Korabeli, aranyozott gerincfeliratú félvá-
szon kötésben, körül erezett festésű lap-
szélekkel. 210 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

33. BEÖTHY Zsolt (szerk.): A művé-
szetek története. A legrégibb időktől 
a XIX. század végéig. I–III. kötet. (Tel-
jes)
I.: Ó-kor. Írták: Sebestyén Gyula, Mah-
ler Ede, Láng Nándor, Zsámboki Gyula, 
Kuzsinszky Bálint.
II.: Középkor. Írták: Csányi Károly, Csá-
szár Elemér, Divald Kornél, Herz Miksa 
Bey, Zsámboki Gyula.
III.: Uj-kor. Első rész. Az olasz renais-
sance. A renaissance Magyarországon.

Írták: Berzeviczy Albert, Divald Kornél, 
Meller Simon.
Bp., 1906–1912. Lampel R. (Wodianer F. 
és Fiai). XI+ 556 p.+XXIX t. (számozott, 
részben színes); VIII+614 p.+L t. (szá-
mozott, részben színes)+1 kihajtható 
kronológiai tábla; (8)+450 p.+XXXIII (+ 
XVIII/a) t. (számozott, részben színes).
A három kötet egységes, kiadói, festett, 
aranyozott egészvászon kötésben. 
277 mm. Jó állapotú példány.

15 000 Ft

34. [BIBLIA.] Ószövetségi Szentírás a 
Vulgata szerint Káldi György fordítá-
sa nyomán. 1–3. kötet + Újszövetségi 
Szentírás a Vulgata szerint… 1–2. kö-
tet. (5 db)
Bp., (1927–1934.) Szent István Társulat. 
1019 p.+1 térkép (színezett, kihajtható); 
1091 p.; 1027+(2) p.; 554 p.+1 térkép 
(Szent Pál apostol útjai + Palesztina); 
491 p. A kötetek címlapjain Katona 
Nándor plébános, püspöki helynök tu-
lajdonosi névbejegyzésével.
Az öt kötet egységes, kiadói, aranyozott 
gerincű egészbőr kötésben, körül festett 
lapszélekkel. 165 mm. Szép példány.

10 000 Ft

35. BOHUNICZKY Sze: Nők. – – no-
vellái
(Pápa, 1930. Főiskolai könyvnyomda). 
112+(6) p. Számozott! Készült 500 
számozott példányban. Ez a 4. sz. 
kézzel számozott példány. Dedikált! 
„Babikámnak nagy szeretettel Sze”
A félbőrkötéseket Kner Erzsébet 
könyvkötő készítette. Oldalszámo-
záson belül Fáy Dezső 6 egészolda-
las, eredeti fametszetével illusztrál-
va.
Jobb alsó sarkán szépen javítva. Kiadói, 
aranyozott gerincű félbőr kötésben. 
215 mm. Szép, körülvágatlan, bibliol pél-
dány.

8 000 Ft
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36. BOHUNICZKY Sze: Rigó. – – no-
vellái. Fáy Dezső fametszeteivel il-
lusztrálva
(Pápa, 1930. Főiskolai 
könyvnyomda).106+(3) p. Számozott! 
Készült 500 számozott példányban. 
Ez a 4. sz. kézzel számozott példány. 
Dedikált! „Babinak és Ferinek nagy 
szeretettel Sze” A félbőrkötéseket 
Kner Erzsébet könyvkötő készítette. 
A beragasztott egészoldalas fekete-
fehér, és szövegközti, színezett fa-
metszeteket Fáy Dezső készítette.
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr kötés-
ben. 215 mm. Szép, körülvágatlan, bibliol
példány.
(Kép a 115. oldalon.)

8 000 Ft

37. BÖNGÉRFI János: Hún mondák. Az
iuság számára elbeszéli – –. Széchy 
Gyula és Kiss Lajos rajzaival
Pozsony–Bp., [1896.] Stampfel Károly 
(Eder István ny. Pozsony). (1)+101+(2) 
p. /Iusági könyvtár 3./. Számos egész-
oldalas és szövegközti képpel illusztrál-
va.
Hozzákötve:
Böngér János: Magyar mondák az 
Árpádok korából. Az iuság számára
elbeszéli – –. Kis Lajos rajzaival
Pozsony–Bp., [1898.] Stampfel. (Eder 
István ny. Pozsony). 132+(1) p. /Iusági 
könyvtár 5./. Számos egészoldalas és 
szövegközti képpel illusztrálva.
Hozzákötve:
Szerelemhegyi Tivadar: Római ki-
rálymondák. Az iuság számára irta 
– –
Pozsony–Bp., [1898.] Stampfel Károly 
(Eder István ny.). 104 p. /Iusági könyv-
tár/. Szövegközti képekkel illusztrálva.
Hozzákötve:
Morvay Győző: Egy eltemetett város.
(Pompéji). Az iuság számára irta – –
Pozsony–Bp., é.n., Stampfel Károly 
(Eder István ny.). 79+(1) p. /Iusági 
könyvtár/. Számos egészoldalas és szö-

vegközti képpel illusztrálva.
A négy kötet egybekötve, korabeli, aranyo-
zott gerincű egészvászon kötésben, gerin-
cén aranyozott címfelirattal. 202 mm. 
Szép példány.
(Kép a 115. oldalon.)

5 000 Ft

38. [BROUGHTON, Thomas] Brougt-
honnak a’ religióról való históriai lexi-
cona… I–III. darab. (3 kötet; teljes)
 a’ mellyben a’ világ’ kezdetétől fogva a’ 
mai időig a’ pogányoknak, zsidóknak, 
keresztyéneknek, mahummedanusok-
nak tudományok, isteni tiszteletek, ce-
remoniájik, szokásaik, hellyeik, sze-
méllyeik, írásaik, azoknak 
történeteikkel eggyütt, a’ leg-jobb írók-
ból elő-adattatnak. Magyar nyelvre for-
dította … Mindszenti Sámuel. I–III. da-
rab. Komárom, 1792–1793. Wéber 
Simon Péter. (16)+628 p.; (8)+605+(1) p.;
(2)+440 p. Az első kötet címlapja korhű 
másolattal pótolva. Egyetlen kiadás!
A 2. és a 3. kötet első és hátsó kötéstáblája
szépen javítva. A három kötet egységes, 
korabeli, bordázott gerincű félbőr kötés-
ben, gerincén aranyozott feliratú címvig-
nettával, körül festett lapszélekkel. 
205 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.
(Kép a hátsó borítón.)

18 000 Ft

39. BUDAY György – Ortutay Gyula: 
Nyíri és rétközi parasztmesék. [Pát-
zay Pálnak dedikált!]
Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel 
együtt közli Ortutay Gyula. 45 eredeti 
fametszettel illusztrálta Buday 
György. Gyoma, (1935.) Kner Izidor. 
263 p. /A Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma 16. sz. kiadványa./. Könyv-
árusi forgalomba nem került. Számo-
zott! Aláírt! 1000 számozott pél-
dányból ez a 765. számú, géppel 
számozott példány, Buday György és 
Ortutay Gyula aláírásával! Dedikált! 
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„Pátzay Pálnak igaz barátsággal Or-
tutay Gyula Bpest, 1942. I. 30.” Lé-
vay–Haiman 1.489.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, Buday 
György fametszetével illusztrált, javított 
papírborítóval. 215 mm. Összességében jó 
állapotú példány.

8 000 Ft

40. BÜTTNER Lina, B.: Egy rút kis le-
ány története és egyéb elbeszélések 
12–16 éves leányok számára. Goró La-
jos rajzaival
Bp., 1909. Franklin-Társulat. 285+(2) p. 
Egészoldalas rajzokkal illusztrálva.
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált, sze-
cessziós mintázatú egészvászon díszkö-
tésben, körül erezett festésű lapszélekkel, 
eredeti, kiadói, feliratos („Ezen tok nélkül 
példányokat vissza nem fogadunk”) kar-
ton védőtokban. 194 mm. Szép példány.
(Kép a 115. oldalon.)

4 000 Ft

41. CZIMER Károly, Dr.: Kitől eredt 
Mátyás király fekete seregének elne-
vezése? (Szeged és Halas szerepe a fe-
kete sereg feloszlatásában.)
Szeged, 1926. Hirlapkiadó- és Nyomda-
vállalat R.-T. 30 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 205 mm. 
Szép, néhány lapjánál felvágatlan, körül-
vágatlan példány.

3 000 Ft

42. CSATHÓ Kálmán: Linának szeren-
cséje akadt
Bp., (1944.) Uj Idők. (Singer és Wolfner.)
123+(5) p. Első kiadás! Dedikált! 
„Papp Viktornak szeretettel Csathó 
Kálmán”
Kiadói, gerincén szépen pótolt félvászon 
kötésben. 210 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

43. [CSENGERY] Csengeri Antal: Ma-
gyar szónokok és statusférak. (Poli-
ticai jellemrajzok.)

Kiadja – –. Pesten, 1851. Heckenast 
Gusztáv. (8)+561 p. Első kiadás! Tarta-
lom: Nagy Pál, Beőthy Ödön, Deák Fe-
rencz, Bezerédj István, Szemere Berta-
lan, A két Wesselényi Miklós, 
Szentkirályi Móricz, Eötvös József, Des-
sew y Aurél, Kölcsey Ferencz, Széche-
nyi István, Szalay László. A kötetben 
megjelent 12 jellemrajzból hat Csengery
Antal, kettő Kemény Zsigmond, a többi 
más szerzők munkája.
Az előzéklapon és a címlapon régi tulajdo-
nosi névbejegyzés. Néhány lap foxing fol-
tos. Korabeli, kopottas aranyozású, gerin-
cén szépen javított félvászon kötésben, 
körül pávamintás festésű lapszélekkel. 
235 mm.
[Csengery Antal (1822–1880) publicista, 
közgazdász, tudományszervező, 1848-
ban a Pesti Hírlap szerkesztője. 1849-
ben együtt rejtőzött Kemény Zsigmond-
dal, akivel e művet részben közösen 
szerkesztették.]
(Kép a 115. oldalon.)

6 000 Ft

44. [„CSEPKE könyvek” 3. kötet.] Hel-
tai Gáspár: Egy nemes emberről és az 
ördögről való história mellyet egyéb 
fabulákkal és lött dolgokkal egyetem-
ben – – irásiból kiszedegetett és ím új-
ra napfényre bocsátott Király György 
deák
Gyomán, 1920. Nyomtatta Kner Izidor 
könyvnyomtató. (4)+83+(1) p.+4 t. (Koz-
ma Lajos egészoldalas, kézzel színezett 
fametszetei.). Első kiadás! Kolofon: 
„Ez könyvecskéből hatszázhuszat 
nyomtattak, az mellyekből ez az 138-
ik” kézzel számozott példány. Oldalszá-
mozáson belül számos fametszetű dísz-
szel. (Három csepke könyvek). Lévay–
Haiman 1.292.
Kiadói, színes, keménytáblás papírkötés-
ben, kötéstábláján címvignetteával, felül 
színezett lapszélekkel. 125 mm. Szép pél-
dány.
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(Kép a 115. oldalon.)
8 000 Ft

45. CSURKA Péter: A két strázsa. Vi-
dám regény
Bp., [1939.] „Turul” Szövetség – „Szép-
míves” Bajtársi Egyesület kiadása (Bar-
kóczy László Könyvkiadó – Turul Sajtó-
vállalat ny.). 293 p. /Turul Szépmíves 
Könyvek/ Aláírt!
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben, 
eredeti, színes, illusztrált (Haranghy Jenő),
belül szépen javított papírborítóval. 
205 mm. Jó állapotú példány.
[Csurka Péter (1894–1964) újságíró, író, 
Csurka István író és Csurka László szí-
nész apja.]

3 000 Ft

46. CSURKA Péter: A sárdombi hábo-
rú. Vidám regény
Bp., [1937.] „Turul” Szövetség – „Szép-
míves” Bajtársi Egyesület kiadása (Bar-
kóczy László Könyvkiadó – Turul Sajtó-
vállalat ny.). 285+(3) p. /Turul 
Szépmíves Könyvek 10./. Dedikált! 
„Dr. Ladics Tamásnak barátsággal 
ajánlom: Csurka Péter Békés 1947 
augusztus 24.”
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben, 
eredeti, színes, illusztrált, enyhén sérült 
papírborítóval. 205 mm. Jó állapotú pél-
dány.

4 000 Ft

47. DALLOS Sándor: Betegek. Regény
(Bp., 1932.) Dante (Biró ny.). 181+(3) p. 
Első kiadás! Dedikált! „Dr. Haitsch 
Emilnek, a drága embernek, kedves, 
jó barátomnak igaz szeretettel Dallos
Sándor Budapest, 1961. jan. 18”
A 15–32. oldalak széle a felvágásnál meg-
sérült, a 175. oldal és az utolsó levél belső 
széle javítva. Korabeli, aranyozott gerincű 
félvászon kötésben. 183 mm. Összességé-
ben jó állapotú példány.
[Dr. Haitsch Emil (1897–1967) orvos-
pszichiáter. A Bp.-angyalföldi elme-

gyógyintézet, majd a Róbert Károly kör-
úti Kórház ideg-elmeosztályának főor-
vosa. Gyógyító tevékenysége során a 
modern gyógyszeres és zikális eljárá-
sokat hatékonyan alkalmazta az egyéni 
pszichoterápiával. A magyar pszichiát-
ria egyik kiemelkedő egyénisége.]

4 000 Ft

48. EGYETEMES irodalomtörténet I–
IV. kötet. Szerkesztette Heinrich 
Gusztáv. (Teljes) I.: Ó-kori keleti né-
pek és hellének. II.: Rómaiak és romá-
nok. III.: Kelták és germánok. IV.: 
Ural-altajiak és szlávok
Bp., 1903–1911. Franklin-Társulat. 
XX+742 p.+40 t. (ebből 2 színes, 3 színes
kétlapos, 6 kétlapos, 1 hasonmás); 
XV+(1)+915+(1) p.+31 t. (egy kétlapos, 5 
színes, ebből egy kétlapos); XII+680 p., 
35 t. (3 színes, 1 kétlapos); XI+(1)+746 p.
+25 t. (egy színes)+1 térkép (kihajtható).
Oldalszámozáson belül mind a négy kö-
tet egészoldalas és szövegközti rajzok-
kal, képekkel, fényképekkel, ábrákkal 
gazdagon illusztrálva.
A négy kötet egységes, kiadói, dúsan ara-
nyozott gerincű félbőr kötésben, körül 
márványmintás festésű lapszélekkel. 
272 mm. Szép példány.

24 000 Ft

ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

49. CARPINTERI & FARAGUNA: Prima
della prima guerra. [Háborús regény]
Trieste [Trieszt], 1977. Edizione de la 
Cittadella (La Editoriale Libraria S.p.a., 
Trieste). 237+(5) p.+18 melléklet (1 szí-
nes tábla, 17 db első világháborús ké-
peslap hasonmás). Olasz nyelven.
A verzón ex librissel. Kiadói, színes, kötés-
tábláin az Osztrák-Magyar Monarchia cí-
mereivel illusztrált, keménytáblás papír-
kötésben. 220 mm. Dekoratív, szép 
példány.

8 000 Ft
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50. CZIBUR András: Kelet hadszínte-
rei. Kilenc vázlattal. (A vázlatokat 
szerkesztette Tábor János)
Bp., (1941.) Athenaeum. 48 p.
A borító fedőlapjának felső részén apró sé-
rüléssel. Fűzve, kiadói papírborítóban. 
230 mm. Ritka!
(Kép a 115. oldalon.)

4 000 Ft

51. DESEŐ Lajos: Az 1914–17. évi oszt-
rák–magyar orosz háború. 18 vázlattal
Debrecen, 1925. Magyar Nemzeti 
Könyv- és Lapkiadóvállalat R-T. 181+(3) 
p+5 melléklet (4 térképen, a 2. és a 3. 
egy lapon; nagyméretű, színes, hajtoga-
tott térképek, összesen 18 térképvázlat-
tal) Egyetlen kiadás! A kötet függelé-
keként „Az osztrák–magyar hadseregek
hadrendje 1914. augusztus végén”. 
(Ajánlva a M. Kir. Honvédség főpa-
rancsnokának 1925. évi 5626. számú 
rendeletével.)
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
A mellékletek kartontokja pótolva. Kora-
beli, dúsan aranyozott gerincű egészvá-
szon kötésben, egy a kötéstáblára dolgo-
zott háborús képpel, gerincén 
címvignettával. 230 mm. Szép példány. 
Ritka!

12 000 Ft

52. ELSŐ világháborús katona-, hadi-
fogoly-, hadikórházi, tábori képes és 
postai levelezőlapok (5 db)
1. Egyenruhás csoportkép. Szolnok, 
1914. március 17. dátummal.
2. Hadikórházi csoportkép. Budapest,
1915. január 26. dátummal.
3. Nyírfakéregre írt tábori levelező-
lap. Tábori postahivatal, 1916. február 
20. dátummal.
4. Egészalakos hadifogoly képeslap. 
Kijev, 1917 XI. 22.
5. Karikatúrarajzos tábori postai le-
velezőlap. „Jajj, már nem bírom to-
vább.” Tábori postahivatal, 1918. április 
22. dátummal.

5 db. Összességében jó állapotú példá-
nyok.

4 000 Ft

53. [ELSŐ világháborús szórólap.] 
Apollo-szinház December hó 16. és 17-
én (műsorai). Háborus aktualitások. 
A németek harcai az Argonne-i erdők-
ben; Belgrád bevétele. Ezen lm az V. 
hadsereg parancsnokságának közvet-
len felhívására készült; A lelkiismeret
szava. Amerikai Cowboy dráma 2 fel-
vonásban; és a Fehér kisértet. Detek-
tiv dráma 1 előjáték és 2 felvonásban
Arad, [1914.] Bloch nyomda. 1 p.
150 mm × 220 mm. Kifogástalan állapotú 
példány. Nagyon ritka!
(Kép a 115. oldalon.)

8 000 Ft

54. [ELSŐ világháborús szórólap.] 
Aradi Közlöny. Rendkívüli kiadás. 
Döntő német győzelem Északlengyel-
országban
Arad, 1914. December 17. Aradi nyomda
részvénytársaság. 1 p.
290 mm × 210 mm. Kifogástalan állapotú 
példány. Nagyon ritka!
(Kép a 115. oldalon.)

8 000 Ft

55. [ELSŐ világháborús szórólap.] 
Függetlenség. Rendkívüli kiadás. 
Szerbia magyar uralom alatt
Arad, 1914 November 16. Klinszky Ist-
ván és Társa könyvnyomdája, Arad. 1 p.
275 mm × 198 mm. Kifogástalan állapotú 
példány. Nagyon ritka!
(Kép a 116. oldalon.)

8 000 Ft

56. FELHÍVÁS Aradvármegye alispán-
jától. Arad, 1918. november hó 4-én. 
(Magyar, német és román nyelven)
Arad, 1918. Aradi nyomda rt. 1 sztl. lev. 
„Felhívok mindenkit, akinek birtoká-
ban lopott, rabolt ingóságok, állatok, 
fegyverek és egyéb vagyoni tárgyak

15



vannak, hogy azokat, ha a tulajdonoso-
kat ismeri, a tulajdonosnak, különben 
pedig a hatóságnak haladéktalanul adja
át. A ki ezt meg nem teszi, a statárium 
kihirdetésével agyonlövetni, felakasz-
tatni, vagy bebörtönöztetni fog. Hason-
ló sors vár arra is, a ki a fosztogatások-
ban ezentul is részt vesz… Schill József 
alispán.”
Méret: 320 mm × 465 mm. Hajtogatva. 
Szép példány.

8 000 Ft

57. FOGARASI Ernő: Humor a hó 
alatt… A szibériai hadifogság derüs 
órái – madártávlatból
Bp., (1937.) Rózsavölgyi és Társa. 1 t. 
(színes)+240 p. 4 szövegközti kottával. 
Szövegközti rajzokkal illusztrálva.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben. 
225 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

58. GÁSPÁR Artur, Dr.: Dinasztiánk a 
haza védelmében 1914–1915. Írta – –
Bp., 1915. Athenaeum. 221+(2) p.+22 t.
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon kö-
tésben. 235 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

59. KÁLMÁN Jenő: Az omszki rande-
vu. Regény. 1–2. kötet
[Arad], 1933. „Aradi Ujság” Könyv-
nyomdája. 159 p.; (4)+163–317 p. folya-
matos oldalszámozással.
Fűzve, kiadói, kétszínnyomású, illusztrált 
papírborítóban. Az első kötet hátlapja kis-
sé foltos, gerincén szépen javítva. 198 mm. 
Összességében jó állapotú példány. A mű 
ezen kiadása ritka!
(Kép a 116. oldalon.)

8 000 Ft

60. KOZMA Miklós: Az összeomlás 
1918–19
(Bp., 1933.) Athenaeum. 411 p.

Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző. 
Kiadói egészvászon kötésben. 234 mm.

3 000 Ft

61. KOZMA Miklós: Egy csapattiszt 
naplója. 1914–1918
(Bp., 1931.) Révai. 576 p. 32 szövegközti 
térképvázlattal illusztrálva.
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés. A gerincén az aranyozás kissé 
megkopott. Kiadói, aranyozott egészvá-
szon kötésben. 234 mm.

3 000 Ft

62. LENGYEL Géza: Annyi baj legyen. 
(Nicsevo.) Hadifogoly riport regény
Bp., 1931. „Fortuna” ny. 238 p. Dedi-
kált! „Bródy Józsefné ő nagyságának
Tiszteletem jeléül Lengyel Géza Bu-
dapest 1933 jan 21.”
A lapok alsó sarka – szöveget nem érintve 
– kissé foltos. Kiadói, festett, aranyozott, 
kopottas, gerincének hátoldalán szépen 
javított egészvászon kötésben. 200 mm.

4 000 Ft

63. MÁRAMAROS. [Hetilap.] Világhá-
borús szórványszámok 1914. novem-
ber 29-től 1915. november 5-ig. L-LI. 
évfolyam. Felelős szerkesztő: Surányi 
Miklós. (16 db)
Máramarossziget, 1914–1915. (A „Mára-
maros” elektromos erőre berendezett 
könyvnyomdája.) Számonként 4 p. (Az 
1915. március 9–10-i és április 16-i rend-
kívüli kiadások csak 1 oldalasak.) A leg-
nagyobb és legismertebb máramarosi 
újság 1865 és 1944 között jelent meg, 
1914-re már hetente kétszer. Surányi 
Miklós (1882–1936) író, újságíró 1909-
től 1918-ig szerkesztette a lapot.
Folio. Jó állapotú példányok.
Hozzá tartozik:
Egy 1914. március 26-i és egy május 
14-i lapszám. L. évfolyam. (2 db)
Folio. Viseltes példányok. 

5 000 Ft
16



64. MÁRAMAROSI Független Ujság. 
1915. február 13-i, március 6-i és már-
cius 24-i (Nyolcadik évfolyam 44., 65. 
szám és 83., rendkívüli szám). Világ-
háborús szórványszámok. Felelős 
szerkesztő: Kovács Ödön. (3 db)
Máramarossziget, 1915. (Máramarosi 
Független Ujság nyomdája, Máramaros-
sziget). Számonként 4 p. A hetilap 1908 
és 1933 között jelent meg.
Folio. Jó állapotú példányok. Ritka!
(Kép a 116. oldalon.)

3 000 Ft

65. Az OROSZ hadifogoly. Az Oroszor-
szági és Szibériai Magyar Hadifoglyok 
Hozzátartozói Egyesületének hivata-
los lapja I. évfolyam 1., 2–3. [össze-
vont] szám. 1919. június 15., július 1–
15. Felelős szerkesztő: Sgardelli Cae-
sar. (2 db)
Bp., 1919. Oroszországi és Szibériai Ma-
gyar Hadifoglyok Hozzátartozóinak 
Egyesülete (Korvin Testvérek nyomdá-
ja). Számonként 16 p. A Tanácsköztár-
saság alatt különlegesnek számító, 
kevés állami és ideológiai propagan-
dát tartalmazó, az orosz területen 
maradt hadifoglyokkal és azok hazai 
hozzátartozóival foglalkozó lapnak 
több száma nem jelent meg!
Folio. Jó állapotú példányok. Nagyon rit-
ka!
[A szerkesztő Sgardelli Caesar (vagy De 
Sgardelli Cézár) (1884–1953) az első vi-
lágháborúban m. kir. honvédtisztként 
maga is orosz hadifogságba került. 
A világháború után őrnaggyá, majd al-
ezredessé léptették elő. Sok katonai tár-
gyú könyvet, cikket írt, és számos kato-
nai emlékalbumot szerkesztett.]
(Kép a 116. oldalon.)

12 000 Ft

66. PRÓNAI Lajos: A puszták börtöné-
ben. Magyar hadifoglyok kalandozása
Orosz-Turkesztánban
Bp., (1929.) Szent István-Társulat (Step-

haneum ny.). 77+(3) p.+16 t. (8 levélen).
Kiadói, festett, illusztrált egészvászon kö-
tésben. 208 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

67. SZÁDECZKY[-Kardoss Lajos], Lou-
is: Revision of the Peace. Opinions of 
English, American, French, Italian, 
Polish and Swedish writers and politi-
cians on the Paris Peace Treaties. Se-
lected, explained and furnished with 
maps by – –. (Translated from the 
Hungarian by Nicholas Gál, the maps 
designed by Andrew Gergely)
Bp., 1926. Printed at Victor Hor-
nyánszky’s Co. 135+(1) p.+5 térkép (szí-
nes, ebből 4 kétoldalas, 1 kihajtható).
Fűzve, kiadói, a borítólap szélén kissé sé-
rült papírborítóban. 240 mm. Körülvágat-
lan példány.

4 000 Ft

68. SZIGET és Vidéke. Társadalmi he-
tilap. A Katholikus Kör hivatalos köz-
lönye. 1914. november 11-i, december 
2-i (VIII. évfolyam 38. és 41. szám), 
1915. január 6-i (IX. évfolyam 1. szám). 
Világháborús szórványszámok. Fele-
lős szerkesztő: Dr. Báthory Lajos. (3 
db)
Máramarossziget, 1914. (Wizner és Dá-
vid motorerőre berendezett könyv-
nyomdája.). Számonként 6 p. A hetilap 
1907 januárjától 1915 márciusáig jelent 
meg.
Folio. Jó állapotú példányok. Ritka!

3 000 Ft

EMIGRÁNS KIADVÁNYOK

69. ESZTERHÁS István: Döbrönte 
kürtje. Történelmi színmű három fel-
vonásban
(H.n.), 1960. Kárpát. 43 p. Egyetlen ki-
adás! Dedikált! „Vámos Kálmánnak 
szeretettel Philadelphia 1960 októ-
ber 23. Eszterhás István”
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A verzón ex libris. Fűzve, kiadói illusztrált 
papírborítóban. 280 mm. Jó állapotú pél-
dány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: Atlanti szaletli. 
Regény
(Cleveland, 1971. Szerző). 319 p.
Egyetlen kiadás! Számozott! Aláírt! 
„Ebből a könyvből 500 számozott 
példány készült az előállítási költsé-
gek biztosítására.” Ez a 400. számú 
kézzel számozott példány.
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói illusztrált 
papírborítóban. 230 mm. Jó állapotú pél-
dány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: Száműzött a sza-
badság igájában
Cleveland, (1977.) Szerző (Alpha Publi-
cations.). 218 p Egyetlen kiadás! Dedi-
kált! „Vámos Kálmánnak régi barát-
sággal 1978. okt. 6 Eszterhás István”
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói papírborí-
tóban. 216 mm. Jó állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: Kováts Mihály ha-
jóra száll. Történelmi regény. 1-2. 
kötet
Cleveland, (1980.) Szerző (Glassing 
Printing). 463 p.; 520 p. Egyetlen ki-
adás! A verzón ex libris. A kötetbe he-
lyezve egy megrendelő lap, a szerző 
autográf kézírásával.
A két kötet fűzve, kiadói illusztrált papír-
borítóban. 220 mm. Szép példány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: Eltékozolt ak. 
Regény
Cleveland, (1982.). Szerző (Glassing 
Printing). Egyetlen kiadás! Dedikált! 
„Vámos J. Kálmán úrnak régi barát-
sággal Cleveland, 1982. nov. 24. Esz-
terhás István”. A fedőlapot Kozmon 
György festőművész tervezte.
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói, színes, il-
lusztrált papírborítóban. 228 mm. Szép 
példány.
Hozzá tartozik:

Eszterhás István: A hézag. Szatíra – 
regényben elbeszélve
Cleveland, (1983.). Szerző (Glassing 
Printing). 351 p. Egyetlen kiadás! De-
dikált! „Dr. Vámos J. Kálmán úrnak 
és Vámos Kálmánné úrasszonynak – 
Cleveland, 1984. február 9. Eszter-
hás Pista”
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói, két-
színnyomású, illusztrált papírborítóban. 
222 mm. Szép példány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: A bíboros és a 
rendőr. Regény
Cleveland, (1985.). Szerző (Glassing 
Printing). 304 p. Egyetlen kiadás! De-
dikált! „Dr. Vámos Kálmán úrnak és 
Vámos Kálmánné úrasszonynak- 
Cleveland, 1986. január 31 – régi sze-
retettel Eszterhás Pista” A fedőlap i.
Kozmon György festőművész munkája.
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói, színes, il-
lusztrált papírborítóban. 222 mm. Szép 
példány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: Kakucsográa
Cleveland, (1985.). Szerző (Glassing 
Printing). 272 p Egyetlen kiadás! De-
dikált! „Kedves Kálmán! Ezt a köny-
vet még meg kellett írni, ezt a verset 
még meg kellett mondani. Régi ba-
rátsággal 87. III. 24. Pista”
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói, kéz-
színnyomású, illusztrált papírborítóban. 
220 mm. Szép példány.
Hozzá tartozik:
Eszterhás István: Amerikai magyar 
regény. Regény
Cleveland, (1989.). Szerző (Glassing 
Printing). 744 p. Egyetlen kiadás! De-
dikált! „Dr. Vámos Kálmán úrnak és 
Dr. Vámos Kálmánné úrasszonynak 
– Cleveland, 1989. november 2 kö-
szönettel a barátságért és szerető kö-
szöntéssel Eszterhás Pista”
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói, színes, il-
lusztrált papírborítóban. 222 mm. Szép 
példány.
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[Eszterhas István (1907–1989) amerikai 
magyar író, Joe Esterhas forgatókönyv-
író apja. Dr. Antal István államtitkár 
személyi titkára volt, majd miniszterel-
nökségi sajtóelőadó. Egy színdarabját 
(Döbrönte kürtje) a Nemzeti Színház 
1940-ben bemutatta. 1945-ben elme-
nekültek az országból, Joe Eszterhas 
menekülés közben született, Csákány-
doroszló településen, nem messze az 
osztrák határtól. Az újszülöttel szülei a 
szomszédos országba távoztak és egy 
ausztriai, náci hivatalnokok számára 
fenntartott búvóhelyen húzták meg 
magukat két hónapig, melyet a néme-
tek menekülttábornak álcáztak. A há-
ború végén egy másik menekülttáborba
költöztek. 1950-ben egy amerikai párt-
fogó segítségével Amerikába hajóztak 
és Clevelandben telepedtek le. Joe apja 
a Katolikus Magyarok Vasárnapja című 
katolikus lapnál kapott szerkesztői ál-
lást, és regényeket írt. E 9 könyv teljes 
életműve.]

80 000 Ft

70. FIALA Ferenc: Berkes és a szerze-
tes
(„Nyisztor Zoltánnak a papnak, ember-
nek és magyarnak – egyként nagynak.”)
München, 1979. Hídfő (Ledermüller 
Olivér ny. München). 259+(4) p.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 238 mm. Szép példány.
Hozzá tartozik:
Thinsz Géza: Vizek távlatai. [Ver-
sek]
Stockholm, (1979.) Magyar Könyvkiadó 
(Centraltryckeriet, Halmstad). 83 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 205 mm. Ki-
fogástalan állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Wagner Adalbert alias Szécsi Béla: 
Zenei csillagok között
München, 1984. Dr. Paul Flach (Dr. J. 
Herp ny., München). 47 p. Egészoldalas 
fényképekkel illusztrálva.

208 mm. Szép példány.
3 000 Ft

71. FIALA Ferenc: Zavaros évek
München, 1976. Mikes Kelemen Kör 
(Ledermüller Olivér ny., München). 287
p. A borítólap Lehoczky György mun-
kája.
Fűzve, kiadói kartonkötésben, eredeti, il-
lusztrált papírborítóval. 208 mm. Jó álla-
potú példány.
[Fiala Ferenc (1904–1988) újságíró, 
kardvívó, szerkesztő. 1932-ben és 1933-
ban a magyar bajnok kardcsapat tagja. 
1932-től 1934-ig a Magyarság politikai 
cikkírója és belső munkatársa, 1934-től 
az Új Magyarság belső munkatársa. 
A magyarországi nemzetiszocialista 
mozgalom kezdeményezője, a Nyilas-
keresztes Párt sajtóügyeinek irányítója. 
1944-ben a Nyilaskeresztes Párt – Hun-
garista Mozgalom sajtófőnöke, az „Ösz-
szetartás” című lap szerkesztője, a Pesti 
Újság és a Magyarság politikai főmun-
katársa és vezércikkírója. 1946-ban a 
Népbíróság, mint háborús bűnöst golyó
általi halálra ítélte, amit később élet-
fogytiglani fegyházra változtattak. 
1956-ban szabadult ki, majd az NSZK-
ban telepedett le ahol a Magyar Egység, 
az Összefogás, a Hídfő, illetve az Új Híd-
fő szerkesztőjeként tevékenykedett. 
A Hídfő Baráti Köre kiadásában sorra 
jelentek meg az emigrációban írt újabb 
könyvei, amelyek mind a magyar sors-
kérdésekkel foglalkoznak.]
(Kép a 116. oldalon.)

4 000 Ft

72. KORDÁS Ferenc: Gyalogösvény. 
Versek
Sao Paulo, 1941. Tipograa Aurora. 
129+(3) p. Dedikált! „Tavaszy Sán-
dornak őszinte barátsággal. Buda-
pest, 1961. XII. 24. Kordás Ferenc” 
A fedőlapot Mohayné Léderer Jolán fes-
tőművésznő rajzolta.
A lapok felső sarkán apró nedvességfolt. 
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Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban. 
215 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

73. PADÁNYI Viktor: Igy kezdődött…
(A nagy tragédia – Szintézis. I.) (Syd-
ney), 1952. Ausztráliai Magyarok Kiadá-
sa. 304 p. Első kiadás!
Kiadói egyszerű papírborítóban, boríték 
nélkül. 205 mm. Jó állapotú példány.
[Dr. Padányi Viktor (1906–1963) törté-
nész, nyelvész. Magyarországról 1945-
ben távozott. 6 évig a bajorországi Obe-
rammergauban, majd 1951-től az auszt-
ráliai Melbourne-ben élt, ahol mint 
könyvelő, műszaki rajzoló és tanár mű-
ködött. Tanulmányai, könyvei főleg a 
magyar őstörténetre vonatkoznak, de 
írt tankönyvet, regényeket, novellákat, 
verseket és színdarabokat is.]

4 000 Ft

74. PADÁNYI Viktor: Történelmi ta-
nulmányok. Vitéz Erdélyi István elő-
szavával
(München, 1972.) Hídfő Baráti Köre. 
301+(3) p.
A címlapon ajándékozási bejegyzés. Ki-
adói aranyozott, illusztrált egészvászon 
kötésben. 196 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

75. PADÁNYI Viktor: Vászoly
(Mosman-Sydney, Australia), 1955. 
Szerző. – (New Life Printery) 64 p.+ er-
rata. Első kiadás! A fedőlapot Saághy 
Dezső készítette.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 210 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 116. oldalon.)

5 000 Ft

76. PAPP Tibor: Vendégszövegek 2, 3. 
(2 kötet egy kötetben)
Párizs, (1984.) Magyar Műhely. 327 p. 
Dedikált! „Bányai Jánosnak barát-
sággal Papp Tibor 1984. októberé-
ben Bp.”

Kiadói egészvászon kötésben, eredeti pa-
pírborítóval. 242 mm. Jó állapotú példány.
[Papp Tibor (1936–2018) költő, tipográ-
fus, szerkesztő. Az 1956-os forradalom 
idején Budapesten egy MTI-fotósnak 
segédkezett, emiatt 1957-ben menekül-
nie kellett az országból. 1957–1961 kö-
zött a Liége-i Műszaki Egyetem hallga-
tója volt Belgiumban. 1958 óta jelentek 
meg versei magyar nyelvű lapokban. 
1960–1961 között a Dialogue című fran-
cia nyelvű belga irodalmi folyóirat 
egyik alapítója és szerkesztője volt. 
1961-ben Párizsba költözött. 1962-ben 
barátaival, pályatársaival közösen meg-
alapította a magyar emigráció egyik 
legfontosabb irodalmi lapját, a hetve-
nes évek elejére, a vizuális irodalom 
egyik legjelentősebb, nemzetközileg is 
elismert fórumává váló Magyar Mű-
helyt, amely 1989-ig Párizsban jelent 
meg. 1985-től a párizsi Polyphonix 
nemzetközi modern költői fesztivál al-
elnöke volt. 1989 óta a világ első számí-
tógépen működő irodalmi folyóirata, az
Alire alapítója és szerkesztője, 1992-től 
a Francia Írószövetség vezetőségi tagja 
volt.]

4 000 Ft

77. TŰZ Tamás: Elraboltam Európát. 
[Versek]
(Róma), é.n., Amerikai Magyar Írók Los 
Angeles – Chicago (Dario Detti ny. Ró-
ma). 240 p. A címlap Prokop Péter (Ró-
ma) munkája.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 210 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

78. EÖTVÖS József, báró: A nemzeti-
ségi kérdés
Pest, 1865. Ráth Mór (Jacob és Holzha-
usen ny., Bécs). IX+158 p. Első kiadás! 
A szerző már a Batthyány-kormány mi-
nisztereként átérezte e kérdés jelentő-
ségét. Később számos művében foglal-
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kozott a témával. Az 1861-es országgyű-
lés idején részt vett a nemzetiségi tör-
vény előkészítésében, de annak tárgya-
lására a feloszlatás miatt már nem 
került sor. E munkája nemzetiségpoliti-
kai nézetei összefoglalásának tekinthe-
tő. A nemzetiségek számára is megfele-
lő megoldást a 48-as törvények 
következetes érvényesítésében és a 
helyhatósági autonómia biztosításában 
látta. Mike 92/181. Szüry 1177.
A borító fedőlapján és a címlapon korábbi 
gyűjteményi bélyegző, a gerinc és a borító 
hátlapja javítva. Fűzve, kiadói papírborí-
tóban. Körülvágatlan példány. 232 mm.
(Kép a 116. oldalon.)

8 000 Ft

79. ERDÉLYI János: Népdalok és mon-
dák. A Kisfaludy-Társaság megbizásá-
bul szerkeszti és kiadja – –. 1–2. kötet
Pest, 1846–1847. Beimel József – Magyar
Mihály. XII +477+(14) p.; VIII+478+(36) 
p. /Magyar Népköltési Gyűjtemény 1–2. 
kötet/.
A két kötet egységes korabeli, aranyozott 
gerincű félvászon kötésben, a gerinceken 
aranyozott címfelirattal, körül márvány-
mintás festésű lapszélekkel. 210 mm. Jó 
állapotú példány.

8 000 Ft

80. ERDÉLYI János: Válogatott ma-
gyar közmondások
Szerkeszti és kiadja – –. Pest, 1862. Hec-
kenast Gusztáv. 255+(1) p. Második ki-
adás.
A címlapon és az utolsó oldalon későbbi, 
érvénytelenített gyűjteményi bélyegzők. 
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, gerincén címvignettával, körül ere-
zett festésű lapszélekkel. 175 mm. Jó álla-
potú példány.

3 000 Ft

81. ERDÉLYI József: Csillag és tücsök. 
[Versek]
Bp., 1963. Magvető. 295 p. Első kiadás! 

Dedikált! „Madary Kamillnak szere-
tettel Erdélyi József Bp. 963. XI. 4.”
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti pa-
pírborítóval. 202 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 116. oldalon.)

3 000 Ft

ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH

82. ASZTALOS István: Elmondja Já-
nos. Regény
(Kolozsvár), 1939. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.). 183+IV+(1) p.
Első kiadás! „E könyv első kiadása ki-
zárólag az E.Sz.C. tagjai számára ké-
szült.” /Az E.Sz.C. 129. kiadványa, XI. 
sorozatának 14–15. számú könyve/. 
Számozott! Ez az 50. számú, géppel 
számozott, névre szóló példány. Név-
re szóló ex librissel.
Kiadói, aranyozott gerincű, félpergamen 
sorozatkötésben, gerincén aranyozott cím-
kével. 205 mm. Jó állapotú példány.

6 000 Ft

83. BERDE Mária: Seherezádé himnu-
sza. – – versei
Kolozsvár-Budapest, (é.n.) Erdélyi Szép-
míves Céh – Athenaeum. 88 p+4 t. (gróf 
Bány Miklós színes grakái).
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben. 
192 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

84. GAGYI László: A kiválasztottak. 
Regény
(Cluj) [Kolozsvár], 1938. (Erdélyi) Szép-
míves Céh (Minerva Irodalmi és Nyom-
dai Műintézet Rt.) 199+IV+(4) p. Első 
kiadás! „E könyv első kiadása kizárólag
az E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 118. kiadványa, X. sorozatának 
16–17. számú könyve/. Számozott! Ez 
a 190. számú, géppel számozott, név-
re szóló példány. Névre szóló ex libris-
sel.
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Kiadói, aranyozott gerincű félpergamen 
sorozatkötésben, gerincén aranyozott cím-
kével. 205 mm. Szép példány.

6 000 Ft

85. KÁDÁR Imre: Bujdosó ének. – – 
versei
Kolozsvár, 1925. Erdélyi Szépmíves Céh 
(Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt.). 
147+(5) p. A könyv végéről 2 levél hi-
ányzik! Első kiadás! A kötet 4 egészol-
dalas, eredeti linómetszetű illusztráció-
ját Kós Károly készítette, a könyv 
grakai kiállítását is ő tervezte. 
A könyv az egy évvel korábban alapított
Erdélyi Szépmíves Céh második kiadvá-
nya, I. sorozatának 2. számú könyve.
Kiadói, illusztrált, keménytáblás papírkö-
tésben. Gerincének peremein javított, kis-
sé foltos példány. 220 mm.

12 000 Ft

86. KARÁCSONY Benő: Napos oldal. 
Regény. 1–2. kötet
(Cluj) [Kolozsvár], 1936. Erdélyi Szépmí-
ves Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai 
Műintézet Rt.) 1 színes 
díszcímlap+229+IV p.; 1 színes díszcím-
lap+193+IV p. Első kiadás! „E könyv el-
ső kiadása kizárólag az E.Sz.C. tagjai 
számára készült.” /Az E.Sz.C. 101. és 
102. kiadványa, IX. sorozatának 5–6. és 
7–8. számú könyve/.Számozott! Ez a 
119. és a 187. számú, géppel számo-
zott, névre szóló példány. Névre szóló
ex librissel.
A kötéstáblák sarkai kissé kopottak. A két 
kötet egységes kiadói, aranyozott gerincű 
félpergamen sorozatkötésben, gerincén 
aranyozott címkével. 205 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.

10 000 Ft

87. KARÁCSONY Benő: Utazás a szür-
ke folyón. Regény. 1–2. kötet
(Kolozsvár), 1940. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.) 235+(1)+IV p.; 255+(1)+IV p. 

Első kiadás! „E könyv első kiadása ki-
zárólag az E.Sz.C. tagjai számára ké-
szült.” /Az E.Sz.C. 133. és 134. kiadvá-
nya, XI. sorozatának 21–22. és 23–24. 
számú könyve/. Számozott! Ez az 5. 
és a 112. számú, géppel számozott, 
névre szóló példány. Névre szóló ex 
librissel.
A kötéstáblák sarkai és élei kissé kopot-
tak. A két kötet egységes kiadói, aranyo-
zott gerincű félpergamen sorozatkötésben,
gerincén aranyozott címkével. 205 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

10 000 Ft

88. MESCHENDÖRFER, A(dolf): Coro-
na. [Regény.] 1–2. kötet. (Fordította: 
Kós Károly, a szövegközti verseket 
Dsida Jenő fordította)
Kolozsvár, 1933. Erdélyi Szépmíves Céh 
(Minerva Irodalmi és Nyomdai Műinté-
zet Rt.) 194+(2)+IV p.; 165+(3)+ IV p. El-
ső magyar nyelvű kiadás! „E könyv el-
ső kiadása kizárólag az E.Sz.C. tagjai 
számára készült.” /Az E.Sz.C. 73. és 74. 
kiadványa, VI. sorozatának 17–18. és 
19–20. számú könyve/. Számozott! Ez 
a 190. és a 163. számú, géppel szá-
mozott, névre szóló példány. Névre 
szóló ex librissel.
A kötéstáblák sarkai kissé kopottak. A két 
kötet egységes kiadói, aranyozott gerincű 
félpergamen sorozatkötésben, gerincén 
aranyozott címkével. 205 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.

10 000 Ft

89. MOLTER Károly: Tibold Márton. 
1–2. kötet
(Cluj) [Kolozsvár], 1937. Erdélyi Szépmí-
ves Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai 
Műintézet Rt.) 176+IV+(2) p.; 
184+IV+(2) p. Első kiadás! „E könyv el-
ső kiadása kizárólag az E.Sz.C. tagjai 
számára készült.” /Az E.Sz.C. 113. és 
114. kiadványa, X. sorozatának 6–7. és 
8–9. számú könyve./. Számozott! Ez a 
102. és a 91. számú, géppel számo-
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zott, névre szóló példány. Névre szóló
ex librissel.
A kötéstáblák sarkai kissé kopottak. A két 
kötet egységes kiadói, aranyozott gerincű 
félpergamen sorozatkötésben, gerincén 
aranyozott címkével. 205 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.

10 000 Ft

90. NYIRŐ József: Madéfalvi veszede-
lem. 1–2. kötet
(Kolozsvár), 1939. Erdélyi Szépmíves 
Céh [Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.]. 199+(2) p.; 222+(2)+IV p.; 
Első kiadás! „E könyv első kiadása ki-
zárólag az E.Sz.C. tagjai számára ké-
szült.” /Az E.Sz.C. 125. kiadványa, XI. 
sorozatának 6–7. és 8–9. számú köny-
ve/. Számozott! Ez a 61. és a 111. szá-
mú, géppel számozott példány.
A két kötet egységes, kiadói, aranyozott 
gerincű, félpergamen sorozatkötésben, az 
első kötet gerincének peremén apró sérü-
léssel. 204 mm. Jó állapotú példány.

10 000 Ft

91. NYIRŐ József: Madéfalvi veszede-
lem. Regény. 1–2. kötet
(Kolozsvár), 1939. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.) 199+(2) p.; 222+(1)+IV p. El-
ső kiadás! „E könyv első kiadása kizá-
rólag az E.Sz.C. tagjai számára 
készült.” /Az E.Sz.C. 125. és 126. kiadvá-
nya, XI. sorozatának 6–7. és 8–9. számú 
könyve/. Számozott! Ez a 221. és a 
128. számú, géppel számozott, névre 
szóló példány. Névre szóló ex librissel.
A két kötet egységes kiadói, aranyozott ge-
rincű félpergamen sorozatkötésben, gerin-
cén aranyozott címkével. 205 mm. Jó álla-
potú példány.

12 000 Ft

92. REMÉNYIK Sándor: Egészen. Hát-
rahagyott versek
(Kolozsvár), 1942. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-

intézet Rt.). 162+(2)+IV p. Posztumusz 
első kiadás! „E könyv első kiadása ki-
zárólag az E.Sz.C. tagjai számára ké-
szült.” /Az E.Sz.C. 153. kiadványa, XIII. 
sorozatának 17–18. számú könyve/ Szá-
mozott! Ez a 91. számú, géppel szá-
mozott, névre szóló példány. Névre 
szóló ex librissel.
Az előzéklapon ceruzás ajándékozási be-
jegyzés, a címlapon korábbi gyűjteményi 
bélyegző. Kiadói, aranyozott gerincű, fél-
pergamen sorozatkötésben, gerincén ko-
pott aranyozású címvignettával, felül ere-
zett festésű lapszélekkel. 195 mm. 
A kötéstáblák sarkain kissé kopott pél-
dány.

5 000 Ft

93. REMÉNYIK Sándor: Magasfeszült-
ség. Versek 1935–1940
(Kolozsvár), 1940. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.). 103+(3)+IV p. Első kiadás! 
„E könyv első kiadása kizárólag az 
E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 135. kiadványa, XII. sorozatának
1. számú könyve./. Számozott! Ez a 
11. számú, géppel számozott, névre 
szóló példány. Névre szóló ex librissel.
Kiadói, aranyozott gerincű, félpergamen 
sorozatkötésben, gerincén jobb szélén kis-
sé sérült aranyozott címvignettával. 
205 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.

5 000 Ft

94. REMÉNYIK Sándor: Romon virág. 
Versek 1930–1935
(Kolozsvár), 1935. Erdélyi Szépmíves 
Céh [Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.]. 250+(2)+IV p. Első kiadás! 
„E könyv első kiadása kizárólag az 
E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 100. kiadványa, IX. sorozatának
3–4. számú könyve/. Számozott! Ez a 
112. számú, géppel számozott, névre 
szóló példány. Névre szóló ex librissel.
Kiadói, aranyozott gerincű, félpergamen 
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sorozatkötésben, gerincének alsó felén ap-
ró sérüléssel. 208 mm. A kötéstáblák sar-
kain kissé kopott példány.

4 000 Ft

95. TAMÁSI Áron: Jégtörő Mátyás. Re-
gény
[Kolozsvár], 1935. Erdélyi Szépmíves 
Céh [Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.]. 188+IV+(2) p. Első kiadás! 
„E könyv első kiadása kizárólag az 
E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 129. kiadványa, IX. sorozatának 
1–2. számú könyve/. Számozott! Ez a 
190. számú, géppel számozott, névre 
szóló példány. Névre szóló ex librissel.
Kiadói, aranyozott gerincű, félpergamen 
sorozatkötésben, gerincén bal szélén kissé 
sérült, aranyozott címvignettával. 
205 mm. A kötéstáblák sarkain kissé ko-
pott példány.

4 000 Ft

96. TAMÁSI Áron: Ragyog egy csillag. 
Regény
(Cluj) [Kolozsvár], 1938. Erdélyi Szépmí-
ves Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai 
Műintézet Rt.) 233+IV+(1) p. Első ki-
adás! „E könyv első kiadása kizárólag 
az E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 116. kiadványa, X. sorozatának 
12–13. számú könyve/. Számozott! Ez 
a 74. számú, géppel számozott, névre
szóló példány. Névre szóló ex librissel.
A kötéstábla sarkai kissé kopottak. Ki-
adói, aranyozott gerincű félpergamen so-
rozatkötésben, gerincén aranyozott címké-
vel. 205 mm. Összességében jó állapotú 
példány.

6 000 Ft

97. TAMÁSI Áron: Szülőföldem
(Kolozsvár), 1939. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Irodalmi és Nyomdai Mű-
intézet Rt.). 199+IV+(1) p. Első kiadás! 
„E könyv első kiadása kizárólag az 
E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 123. kiadványa, XI. sorozatának 

3–4. számú könyve/. Számozott! Ez a 
123. számú, géppel számozott, névre 
szóló példány. Névre szóló ex librissel.
Kiadói, aranyozott gerincű, félpergamen 
sorozatkötésben, gerincén jobb szélén kis-
sé sérült, aranyozott címvignettával, felül 
festett lapszélekkel. 205 mm. A kötéstáb-
lák sarkain kissé kopott példány.

4 000 Ft

98. TAMÁSI Áron: Téli verőfény. Elbe-
szélések
(Kolozsvár), 1942. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Minerva Rt.) 200+IV+(4) p. Első 
kiadás! „E könyv első kiadása kizárólag
az E.Sz.C. tagjai számára készült.” /Az 
E.Sz.C. 146. kiadványa, XIII. sorozatá-
nak 4–5. számú könyve/. Számozott! 
Ez az 1. számú, géppel számozott, 
névre szóló példány. Névre szóló ex 
librissel.
Kiadói, aranyozott gerincű félpergamen 
sorozatkötésben, gerincén aranyozott cím-
kével. 194 mm. Jó állapotú példány.

6 000 Ft

99. WASS Albert: A titokzatos őzbak. 
Történetek egy ember életéből
(Kolozsvár), 1941. Erdélyi Szépmíves 
Céh (Nagy-nyomda, Kolozsvár). 185+(4) 
p. Aláírt, datált példány! „Könyvnap 
1941. Wass Albert”. /Az E.Sz.C. 140. 
kiadványa, XII. sorozatának 13–14. szá-
mú könyve/.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 203 mm. 
Szép példány.
(Kép a 116. oldalon.)

12 000 Ft

100. EWERS, Hanns Heinz: A pók. [Re-
gény.] Forditotta Zigány Árpád
Békéscsaba, 1918. Tevan. 116+(4) p. 
/Fantasztikus könyvtár/.
Korabeli egészvászon kötésben, gerincén 
címvignettával. Az eredeti, Divéky József 
által tervezett, színes papírborító fedőlap-
ja bekötve. 176 mm. Jó állapotú példány.
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(Kép a borító belső oldalán.)
6 000 Ft

EZOTÉRIA, OKKULTIZMUS, SPI-
RITIZMUS

101. FÓNAGY Iván: A mágia és a tit-
kos tudományok története
(Bp., 1943.) Bibliotheca. 479+(1) p. A bo-
rító Mészáros Tamás munkája.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. 
258 mm. Jó állapotú példány.

6 000 Ft

102. FREGOLY: A hasbeszélés művé-
szete. Utasítás a hasbeszélés mester-
ségének elsajátitására, valamint min-
denféle állathangok utánzására
Bp., 1901. Gerő I. Imre. („Árpád” kő- és 
könyvnyomdai vállalat). 27+(5) p.
A gerinc alsó harmadában apró tintafol-
tok. Kiadói papírborítóban. Jó állapotú, 
körülvágatlan példány. 152 mm. Ritka!
(Kép a borító belső oldalán.)

6 000 Ft

103. VARGA János: A babonák köny-
ve. A Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók által 300 forint díjjal jutal-
mazott pályamű
Arad, 1877. Szerző (Gyulai István ny.). 
208 p. Első kiadás! Egy szövegközti fa-
metszetű ábrával („czirkulus”) illuszt-
rálva. Szüry 4924.
A borító fedőlapján régi, tulajdonosi bé-
lyegző. Fűzve, kiadói papírborítóban. 
190 mm. Peremein kissé kopott, körülvá-
gatlan példány.
(Kép a 117. oldalon.)

4 000 Ft

104. A VILÁGTANITÓ közeli eljövete-
le. Három felolvasás tartották: Hild 
Károlyné, Szlemenics Mária és Nérei 
Ödön a Keleti Csillag Rend összejöve-
telein. Das nahe kommen des Welt-
lehrers (magyar és német nyelven)

(Bp.–Nagyszeben), 1918. „Keleti Csillag-
Rend” – (Haiser Gy. ny.Nagyszeben). 
111+(9) p. (A „Keleti Csillag-Rend” kiad-
ványa. 6-ik füzet.)
Fűzve, kiadói papírborítóban. 190 mm. Jó 
állapotú példány. Ritka!
(Kép a 117. oldalon.)

6 000 Ft

105. FALUDY György: Versek
Bp., 1995. Magyar Világ Kiadó. 848 p. 
Dedikált!
Kiadói, színes, a költő fényképével illuszt-
rált keménytáblás papírkötésben. 
242 mm. Szép példány.

6 000 Ft

106. FEKETE István: Egy szem kukori-
ca. (Elbeszélések)
Bp., (1944.) Uj Idők Irodalmi Intézet R. t.
216 p. Első kiadás! A védőborító Szalay
Lajos műve.
Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés, a 
címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Kiadói, gerincén szépen javított félvászon 
kötésben, eredeti, színes, illusztrált, szépen
javított papírborítóval. 228 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.
(Kép a 117. oldalon.)

5 000 Ft

107. FEKETE József: Szabó Palkó és 
Szabó Miska hires futóbetyárok törté-
nete
(Bp.), 1903. (Méhner Vilmos) „Vásárhe-
lyi Híradó” ny. 252 p. /Vásárhely tit-
kai/.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzé-
sekkel. Az első négy levél sarka kissé fol-
tos. Modern félvászon kötésben, pótolt elő-
zéklapokkal. 186 mm. Ritka!

12 000 Ft

108. FÉNYES Elek: A török birodalom 
leirása, történeti, statistikai és geo-
graphiai tekintetben. A török biroda-
lom földabroszával
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Pest, 1854. Heckenast. IV+476 p.+1 tér-
kép (400 mm × 550 mm, dekoratív, ki-
hajtható, színes kőnyomatos térkép). 
A szabadságharc bukása után sokan 
(Kossuth, Bem, Guyon) menekültek Tö-
rökországba. A megnövekedett érdek-
lődést használta ki a szerző ezen alapos 
és pontos munkájával.
A gerinc peremein és a kötéstáblák sarka-
in apró kopások, a lapok szélei – szöveget 
nem érintve – helyenként kissé foltosak. 
A térkép alsó részén, a hajtásoknál kisebb 
szakadások. Korabeli félvászon kötésben. 
215 mm.
(Kép a 117. oldalon.)

20 000 Ft

109. FERENCZY István: Életpályák. 
Útmutató minden pályára, az arra 
előkészítő összes tanintézetek, tanfo-
lyamok és vizsgálatok ismertetésével,
különös tekintettel a katonai nevelő- 
és képzőintézetekre, az ipari, keres-
kedői, gazdasági, tisztviselői és álta-
lában a kevésbé ismert pályákra
(Dr. Jókai Mórnak ajánlja a Szerző.) Po-
zsony-Budapest, (1894.) Stampfel Ká-
roly. XXIII+263 p. Harmadik, átdolgo-
zott és bővített kiadás. A tartalomból: 
Kisdedóvók. Katonai pálya. Hülyék in-
tézete. Tébolydák. Kizárt népiskolai ta-
nulók. Diák-asztal. Kegykoszt. Tápinté-
zetek. Borászati, gyümölcsészeti és 
szőlőszeti tanfolyamok. Erdőőri szakis-
kolák és vizsgálatok. Gyermekjáték ké-
szítő tanműhely. Gyógykovács tanfo-
lyamok. Hajós pálya. Katonai 
alreáliskolák. Matróz-iskola. Rétmeste-
ri (Vizmesteri) iskola. Útmester. Vadőri 
vizsgálatok. Vinczellér képezdék. Fény-
képészeti pálya. Órás-ipariskola. Had-
apród-iskolák. Méntelepi hadapród-
tanfolyam. Szerzetesrendek. Tengeré-
szeti akadémia. Erdészeti pálya. Főren-
diházi tagság. Hadtengerészeti pálya. 
Ludovika-akadémia. Irói pálya. Stb.
Kiadói, dúsan aranyozott, piros egészvá-
szon kötésben, körül festett lapszélekkel. 

220 mm. Kifogástalan állapotú példány. 
Ritka!
(Kép a 117. oldalon.)

10 000 Ft

FOLYÓIRAT, PERIODIKA

110. DÉLIBÁB Képes Naptár 1857-re. 
Szerkeszték b. Podmaniczky Frigyes, 
Degré Alajos és Friebeisz István. Első 
évi folyam
Pest, 1857. Friebeisz István (Beimel és 
Kozma ny.). (16)+17–244+XLVIII (hirde-
tések)+IV p. (magyar- és horvát-országi,
temes-bánáti s szerb-vajdasági közön-
séges vásárok)]. Az utolsó két levél (vá-
sárok) hiányzik! Egészoldalas és szö-
vegközti fametszetekkel gazdagon 
illusztrálva. A tartalomból: Szálbek 
György: Csákó és az alföldi vadászat. 
Érkövy: Gőzerőmíves cséplőgépek. Er-
dey: A dohánytenyésztésről. Boross 
Mihály: A hazai mérges növényekről.
Boross Mihály: A tűzokádó hegyek-
ről. Képek az amerikai rabszolga-élet-
ből. Képek a vadászéletből: I. Alpesi 
zergevadászat. II. Északi Afrika 
pusztáini vadászkalandok. III. Indiai 
bivalvadászat. A jégmedve. Jávai- és 
cochinchinai tyúkok. Henson léggőz-
hajója- és légkocsija. A villanyvilág és 
készülete. Lóversenyi jelenetek. Táv-
irdai lármajel (telephon). A vizbeful-
tak megmentési intézete Párisban. 
Stb. Az előzéklapon Horváth M. 
’856. tulajdonosi névbejegyzés (Hor-
váth Mihály?).
Későbbi, 20. század elejei félvászon kötés-
ben. Folio. Jó állapotú példány.
(Kép a borító belső oldalán.)

14 000 Ft

111. ERDÉLYI Helikon. 1942. május. 
Tizenötödik évfolyam. 5. szám. Erdé-
lyi színjátszás. (Az Erdélyi Helikon 
kettős terjedelmű száma a 150 éves 
erdélyi magyar színjátszásról.) Fő-
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szerkesztő: Kisbán [Bány] Miklós. F. 
szerkesztő: Kós Károly. Szerkeszti: 
Kovács László
Kolozsvár, 1942. Erdélyi Szépmíves Céh.
(2)+251–370 p.+4 t. (képek).
A verzón Éder György ex librisével. Fűzve, 
kiadói papírborítóban. 250 mm. Szép pél-
dány.

3 000 Ft

112. KALANGYA. Délvidéki irodalmi 
és művészeti folyóirat. Szerkeszti: 
Herceg János. Szenteleky Kornél és 
Csuka Zoltán alapitása. XIII. év. 2. 
szám. 1944. február 15. [Ady emlék-
szám.]
(Szabadka), 1944. (Keresztény Sajtószö-
vetkezet ny.) 49–96 p. A kötetbe helyez-
ve a Kalangya 1943 XII. évfolyam tarta-
lomjegyzéke.
Fűzve, kiadói, Ady Endre fényképével il-
lusztrált papírborítóban. 245 mm. Jó álla-
potú példány.
(Kép a 117. oldalon.)

3 000 Ft

113. KOSZORÚ, a nagyszombati érs. 
főgymn. önképző- (Pázmány-) kör iro-
dalmi közlönye. I. évfolyam, első félév
(1–10. szám)
Szerkesztő bizottság: Sziklay Géza, Szá-
vay Miklós, Orel Géza, Tótth Arthur, 
Szalauszky Pál. (Nagyszombat), [1869.] 
(Winter Zsigmond ny.). 175 p.
Az első előzéklap pótolt, az első oldalon 
kis viaszfolt, az 59. oldal jobb alsó sarka 
szakadt. Helyenként foltos lapokkal. Ki-
adói, aranyozott, gerincének felső peremén
javított egészvászon kötésben. 225 mm. 
Ritka!
(Kép a 117. oldalon.)

8 000 Ft

114. A MAGYAR nép könyve. [Oktató 
és mulattató folyóirat az irodalom, 
mezőgazdaság és természeti tudomá-
nyok köréből.] Szerkesztik: Csengery 
Antal és Kemény Zsigmond. [Első év-

folyam.] 1.; 2–3.; 4.; 5–6. füzet. 4 db. 
(Teljes)
Pesten, (1854.) Számvald Gyula. (Emich 
Gusztáv ny.). 416 p. Szövegközti famet-
szetekkel illusztrálva. A tartalomból: 
A falu és annak teendői. Brassai [Sámu-
el]: Az 1854-ben látott üstökös csillag-
ról. A földmives család háza, udvara és 
kertje. Jó vaseke. Gazdasági növénye-
ink czélszerű mivelése. Stb., továbbá 
Arany János, Pető Sándor, Eötvös Jó-
zsef és mások írásaival, verseivel. 
Szüry: 2915., Lakatos: 1610.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
235 mm. Jó állapotú, körülvágatlan példá-
nyok.

8 000 Ft

115. MAGYAR Rendőr. A Magyar Kirá-
lyi Rendőrség szaklapja. Szerkeszti: 
Benedek Géza, Hajós László, Krisztin-
kovich Antal, Nagy Valér, Ribiczey 
Gyula és Szathmáry Róbert. II. évfo-
lyam. 1935. január 1 – 1935. december 
15. 1–24. szám. [Teljes,]
Bp., 1935. Hungária Hirlapnyomda Rt.). 
II. évfolyam. 1–24. szám (teljes). 24 p. 
Minden szám újrakezdődő oldalszámo-
zással. Gazdagon illusztrálva. Minden 
szám végén viccek, sport és keresztrejt-
vény található. Korabeli, aranyozott ge-
rincfeliratú, felső peremén kissé kopottas 
félvászon kötésben. Folio.

8 000 Ft

116. MAGYAR Rendőr. A Magyar Kirá-
lyi Rendőrség szaklapja. Szerkeszti: 
Hajós László, Krisztinkovich Antal, 
Nagy Valér, Ribiczey Gyula és Szath-
máry Róbert, Szentgáli Gusztáv IX. 
évfolyam. 1942. január 1 – 1942. de-
cember 15. 1–24. szám. [Teljes.]
Bp., 1942. Hungária Hirlapnyomda Rt.). 
IX. évfolyam. 1–24. szám (teljes). 568 p. 
Folyamatos oldalszámozással. Gazda-
gon illusztrálva. Az 1. és a 2. szám fel 
van cserélve.
Korabeli, aranyozott gerincfeliratú, félvá-
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szon kötésben, a kötéstáblára dolgozva az 
abban az évben hősi halált halt Horthy 
István kormányzóhelyettes fényképe. Fo-
lio. Jó állapotú példány.

8 000 Ft

117. A NAGY világ képekben. Köz-
hasznu házikönyv a magyar nemzet 
anyagi, szellemi javára. Első folyam. 
Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. (200 
képpel)
Pest, 1855. Emich Gusztáv ny. (4) p.+464
h. Egészoldalas és szövegközti famet-
szetekkel gazdagon illusztrálva. A hét 
füzetben, havonta megjelenő folyóirat-
ban az irodalmi cikkek mellett termé-
szettudományos, földrajzi, politikai té-
májú cikkek is megjelentek. Számos 
magyar helytörténeti írás is helyet ka-
pott benne (Tordai-hasadék, Balatonfü-
red, Trencsén stb.), képekkel színesítve,
valamint tudósít az akkor zajló krími 
háborúról is. Az irodalmi rész szerzői 
között találjuk Erdélyi Jánost, Petőt és 
Tompa Mihályt is. Lakatos: 1924.
A könyvtest második felében a lapok szélei
– szöveget alig érintően – kissé nedvesség-
foltosak. A 426. hasáb javítva, a hátsó elő-
zéklap pótolva. Korabeli, gerincén kopot-
tas aranyozású félvászon kötésben. Folio. 
Ritka!
(Kép a 117. oldalon.)

18 000 Ft

118. SZINHÁZI Ujság 2–4., 7. szám, 
1913. augusztus 9., 16., 23. és szep-
tember 13. Szerkesztik: Zsedényi Béla 
és Szücs János. (4 db)
Máramarossziget, 1913. Szinházi Ujság 
Szerkesztősége és Kiadóhivatala (A Má-
ramaros elektromos erőre berendezett 
könyvnyomdája.) Számonként 7 p. 
A nagyváradi Szigligeti-Színház társu-
latának máramarosszigeti vendégsze-
replése alkalmából (1913. július 24. – 
szeptember 24.) kiadott hetilap az aktu-
ális színházi műsort hozta a szereposz-
tásokkal, ill. írásokat és fényképeket a 

társulat tagjairól, városi hirdetéseket, a 
7. számban rövid versparódiákat Ady-
ról, Babitsról, Szép Ernőről, Pósa Lajos-
ról, Ábrányi Emilről.
Folio. Jó állapotú példányok. Az újság első
öt száma csak a debreceni Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület Nagykönyvtárá-
ban található meg, a 7. szám hazai köz-
gyűjteményben nem található. Nagyon 
ritka!
(Kép a 117. oldalon.)

12 000 Ft

119. ÚJ Erdély hetiszemle I. évfolyam 
(1918) 1., 3., 4–6., 8., 11. számai. Szer-
kesztő: Szentimrei Jenő. (7 db)
Kolozsvár, 1918. Kolozsvár. Bernát 
könyvnyomda. Számonként 16 oldal, 
folytatódó lapszámozással. Kolozsvárt 
Szentimrei Jenő által szerkesztett „heti 
szemle”: 1918. január 19. – 1918. má-
jus 18. között összesen 18 száma je-
lent meg. Az elsőt Szentimrei Jenő 
„Valaminek történnie kell” című verse 
és Ady Endre „Ismeretlen Korvin-kódex
margójára” című cikke nyitja. Verset 
közöl benne Áprily Lajos, Berde Mária, 
Bodor Aladár, Jékey Aladár, Ligeti Ernő,
Makkay Domokos, Páll Rózsa, Remé-
nyik Sándor, Sajó Sándor, Törzs Jenő, 
Várnai Zseni, novellát Berde Mária, 
Brázay Emil, Franyó Zoltán, Szentimrei 
Jenő, Szentmihályi Gyula. Folytatások-
ban közli Oláh Gábor „Barangolások Er-
délyben” című sorozatát (1918/1–12); 
Emil Isac cikkével (1918/3) vitát indít az 
erdélyi kultúráról (további hozzászó-
lók: Apáthy István, Bodor Aladár, Kö-
rösy György, Szabó Ervin, Szentimrei 
Jenő). Könyvkritikát, ismertetést Remé-
nyik Sándor, Szentimrei Jenő, Turnows-
ky Sándor, színházi krónikát Monostori
Kamilló, képzőművészeti kritikát Szik-
lay Dezső, közgazdasági krónikát Bi-
zony László közöl a lapban.
Korabeli érvénytelenített gyűjteményi bé-
lyegzővel. Poss.: Dr. Apáthy István. 7 db.
Ritka!
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[Apáthy István (1863–1922) természet-
tudós, zoológus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja. Ő fe-
dezte fel az idegáram vezetésének 
elemeit, a neurofibrillumokat. Nagy
eredményeket ért el a mikrotechnika
fejlesztésében (rögzítés, kettős beágya-
zás, impregnációs eljárások stb.). Tudo-
mányos közleményeit német nyelven 
adta közre, többnyire külföldi szakfo-
lyóiratokban.]

12 000 Ft

120. ÚJ Szántás. I. évfolyam 1–12. 
szám. 1947. január–december (a júni-
usi szám hiányzik). Az Országos Sza-
bad Művelődési Tanács folyóirata. 
Megjelenik havonta minden hó 15-én. 
Főszerkesztő Karácsony Sándor
Bp., 1947. Hollóssy nyomdai műintézet 
nyomása. 64 p., számonként, folyama-
tos oldalszámozással (1–768 p.).
Fűzve, kiadói, kétszínnyomású papírborí-
tóban. A számok gerincének alsó és felső 
részén a papír megkopott. 240 mm. Ösz-
szességében jó állapotú példányok. Ritka!
[Az Új Szántás a Szabad Művelődési Ta-
nács lapjaként 1947-ben és 1948-ban je-
lent meg, Karácsony Sándor főszerkesz-
tésével. Elsősorban a munkásatalok 
szellemi és műveltségigényét akarta ki-
elégíteni. Az „alulról való világépítés” 
szándékával kívánta a hagyományok-
ból kiválasztani azokat az értékeket, 
melyek sajátos pedagógiai céljainak 
megfelelhettek. Ennek során gyelme a
szomszéd népek irodalmára is kiterjedt,
így akarta olvasóit a „közös dolgok” is-
meretére is nevelni.]
(Kép a 118. oldalon.)

10 000 Ft

121. FORD, Henry: Életem és műkö-
désem. Átdolgozta és bevezető tanul-
mánnyal ellátta: Balla Antal
Bp., 1926. Légrády. 1 t.+294 p. A borító-
fedélen IV. kiadás szerepel.

A címlapon és a tábla hátoldalán régi tu-
lajdonosi névbélyegző. Fűzve, kiadói, két-
színnyomású papírborítóban. 204 mm. 
Szép, körülvágatlan példány.

4 000 Ft

122. FORGÓ bácsi [Ágai Adolf] – Jókai 
Mór – Ritoók Emma: Nagy mesés-
könyv kicsinyeknek. Számos képpel. 
(Benedek Kata, Bán Tibor és Jaschik 
Álmos illusztrációival)
Forgó bácsi [Ágai Adolf] – Jókai Mór – 
Ritoók Emma: Forgó bácsi könyve. Jó-
kai Mór meséskönyve. Tündérmesék. 
Három mű egy kötetben. (Bp., é.n.) 
Révai. Benedek Kata, Bán Tibor és Jas-
chik Álmos színes, és fekete-fehér il-
lusztrációival. 1. Forgó Bácsi könyve. 
Benedek Kata rajzaival. 107+(7) p. 2. 
Jókai Mór meséskönyve. Bán Tibor 
rajzaival. 166+(1) p. 3. Ritoók Emma: 
Tündérmesék. Jaschik Álmos rajzai-
val. 114+(2) p.
Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben. 
230 mm. Szép példány. Ritka!
(Kép a 118. oldalon.)

8 000 Ft

FÖLDRAJZ, ÚTLEÍRÁS

123. BÉRES Károly: Hegyen-völgyön. 
Tizenkétnapos kirándulás Ardeal leg-
szebb tájaihoz. 1935. julius hó 18–30. 
Honismertető népszerű felolvasás 
185 vetített képpel illusztrálva
Oradea [Nagyvárad], 1937. Kálvin 
könyvnyomda.
Fűzve, kiadói, színes, fényképpel illusztrált
papírborítóban. 210 mm. Jó állapotú pél-
dány. Árverésen még nem szerepelt. Rit-
ka!
(Kép a 118. oldalon.)

4 000 Ft

124. FÉNYES Elek: Magyarország geo-
graphiai szótára, mellyben minden 
város, falu és puszta, betürendben kö-
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rülményesen leiratik. I-IV. kötet. [Két 
kötetbe kötve]
Pesten, 1851. Kozma Vazulnál. 312 p.; 
285 p.; 306 [helyesen 304] p.; 350 p. El-
ső kiadás!
A négy kötet két kötetbe kötve, egységes, 
korabeli, kopott aranyozású egészvászon 
kötésben, körül festett lapszélekkel. 
215 mm.
[Fényes Elek (1807–1876) statisztikus, 
közgazdasági statisztikai és földrajzi 
író, a honismereti szemlélet és munkál-
kodás hazai megteremtője, a magyaror-
szági közgazdasági statisztika első je-
lentős képviselője. Műveinek többsége 
ma is forrásértékű.]
(Kép a 118. oldalon.)

18 000 Ft

125. FÉNYES Elek: Utazások az északi 
sarkvidékeken. Átdolgozta: Szívos 
Béla. Husz képpel
Bp., 1905, Franklin-Társulat. 103+(1) p.
Hozzákötve:
Ujabb utazások az északi sarkvidé-
keken. Huszonkét képpel
Második kiadás. Bp., 1911, Franklin-Tár-
sulat. 127+(1) p.
Hozzákötve:
Szivos Béla: Nansen utazása láb-
szánkón Grönlandon keresztül. Har-
mincz képpel
Bp., 1911, Franklin-Társulat. 95 p. Ki-
adói kolligátum.
Kiadói, javított félvászon kötésben. 
153 mm.
(Kép a 118. oldalon.)

5 000 Ft

126. GARAY János: Tájrajzok és utiké-
pek
Pest, 1846. Hartleben Konrád (Trattner-
Károlyi ny.). (3)+191 p. /Tollrajzok – – 
-tól. III. kötet/ Első kiadás! A tartalom-
ból: Pest körrajza. Péczel. Gödöllő. 
Szegszárdi régiségek. Nyitra s’ környé-
ke. Füred. Simontornya. Stb.
A címlapon Karácsonyi János tulajdo-

nosi névbejegyzése. Korabeli egészvászon
kötésben, gerincén kézzel írott címvignet-
tával, körül márványmintás festésű lap-
szélekkel. 152 mm. Jó állapotú példány. 
Ritka!
[Karácsonyi János (1858–1929) magyar 
történész, szentszéki bíró, vovádriai 
címzetes püspök és nagyváradi nagy-
prépost, egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja.]
(Kép a 118. oldalon.)

10 000 Ft

127. GERMANUS Gyula: Kelet vará-
zsa. (A félhold fakó fényében; Kelet 
fényei felé). (Egybekötve)
Bp., (1978.) Magvető Könyvkiadó. 
209+(1) p.; (4)+215–459+(5) p. Dedikált!
„Horváth Évának emlékül Germa-
nus Gyula 1979 május 30”; a dediká-
ció szövege arab nyelven is.
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, szí-
nes, fényképpel illusztrált papírborítóval. 
210 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 118. oldalon.)

6 000 Ft

128. HERBICH Ferencz, Dr.: A Szé-
kelyföld földtani és őslénytani leirá-
sa. 1 földtani térképpel és 32 kőnyo-
matú táblával
Bp., 1878. Légrády Testvérek. 
(8)+301+VI+(52) p.+ 28 t. (lithográa, 
ebből 4 kihajtható)+1 nagyméretű, kü-
lönálló, színes, kőnyomatos térképlap. 
(A Székelyföld földtani térképe Dr. 
Herbich Ferencztől 1878.). A térkép-
lap a kőzetfajtáknak megfelelően kézzel
színezve, jelmagyarázattal, hibátlan ál-
lapotban. Méret: 625 mm × 
750 mm. /A Magyar. Kir. Földtani Inté-
zet évkönyve V. kötet 2. füzet./. A ver-
zón Ábrahám Ambrus Andor zooló-
gus, ideghisztológus professzor, a 
Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szent István Akadémia tagjának ex 
librise.
Fűzve, kiadói, javított papírborítóban. 
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265 mm. Felvágatlan és körülvágatlan 
példány.
[Herbich Ferenc (1821–1887) bányatiszt 
és -igazgató, geológus, az Erdélyi Múze-
um egyik alapítója, kolozsvári bölcsele-
ti doktor és egyetemi magántanár, szá-
mos magyar és külföldi tudományos 
társaság, illetve a Ferenc József-rend 
tagja.]

10 000 Ft

129. IVÁNYI Bertalan: A Tisza kisvízi 
szabályozása
Bp., 1949. (Egyetemi Nyomda). 118+(2) 
p.+3 t. (kétoldalas; fényképek)+1 tér-
képvázlat+5 melléklet (színes, kihajtha-
tó).
Fűzve, kiadói papírborítóban. 266 mm. Ki-
fogástalan állapotú példány. Ritka!

8 000 Ft

130. KOGUTOWICZ Károly, Dr.: Du-
nántúl és Kisalföld írásban és képben.
1–2. kötet. (Teljes)
Szeged, 1930–1936. M. Kir. Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem Földrajzi Inté-
zete (Athenaeum ny.). 298 p.+LX t.+5 
színes térkép (3 kihajtható)+1 kihajtha-
tó melléklet; 352 p.+XCVI t.+2 színes 
melléklet (Nagy Sándor vízfestményei)
+1 térkép (színes, kihajtható). Szöveg-
közti rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel 
gazdagon illusztrálva.
Az első kötet címlapjának hátoldalán 
ajándékozási bejegyzés. A két kötet egysé-
ges, kiadói, dúsan aranyozott gerincű, 
egészvászon kötésben. 265 mm. Jó állapo-
tú példány.

8 000 Ft

131. MAGOS Ernő ford.: Róma Augus-
tus és részint Tiberius korában egy 
kortanu által úti levelekben. Magyarí-
tá Magos Ernő
Pesten, 1847. Heckenast G. VIII+(4)+208
p. A szerző első megjelent kötete.
A címlapon és az ajánláson érvénytelení-
tett, régi gyűjteményi bélyegzők. Korabeli 

félvászon kötésben, körül erezett festésű 
lapszélekkel. 170 mm. Ritka!
[Magos Ernő (született: Grosz Ernő, ?–
1855) ügyvéd, költő, író, lapszerkesztő. 
Az 1840-es évek elején nyert ügyvédi 
oklevelet, és Grosz családi nevét 1845-
ben Magosra változtatta. Mint a Makk-,
Török-, Horváth-, és Gál-féle erdélyi 
összeesküvésben résztvevőt 1852-ben 
elfogták Pesten. Várfogságra ítélték, és 
Josefstadban, fogságban halt meg. Köl-
teményeket írt a Pesti Divatlapba és az 
Életképekbe, valamint szerkesztette a 
Forradalom című hírlapot Hatvani Im-
rével, melyből csak a mutatványszám 
jelent meg 1848. december 29-én Pes-
ten.]

6 000 Ft

132. MEZEI Ernő: Bolyongások az 
olasz ég alatt
Bp., 1877. Kunosy Vilmos. VII+171+(1) p.
Egyetlen kiadás! Dedikált! „Berko-
vics Linka urhölgynek igaz rokoni 
szeretettel és tartós emlékezetül 
Nyíregyháza Nov. 13. 1880 A szer-
ző”
A 136–138. oldalakon golyóstollas aláhú-
zások. a címlapon tulajdonosi bejegyzés. 
Kiadói, aranyozott, préselt egészvászon 
kötésben, kötéstábláján aranyozott cím-
felirattal. 185 mm. Jó állapotú példány. 
Ritka!

6 000 Ft

133. RÉCSEY Viktor, Dr.: Győr és Pan-
nonhalma nevezetességei
Az „Orsz. Középisk. Tanáregyesület” 
győri közgyűlése alkalmából. Irta – – 
pannonhalmi benczés, okl. tanár, 
könyv- és levéltáros. Bp., 1897. Hor-
nyánszky Viktor. 57+(3) p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 152 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft
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134. SCHEFFLER János, Dr.: Szatmár-
tól Chicágóig. Utiélmények és tapasz-
talatok
(Satu-Mare [Szatmár], 1926.) Pallas 
Nyomda. 120+(1) p.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
230 mm. Ritka!
[Dr. Sche er János (1887–1952) szatmá-
ri római katolikus megyés püspök, vér-
tanú. 1948-ban a román Securitate őt 
szemelte ki arra, hogy vezesse a pápát el
nem ismerő romániai katolikus egyhá-
zat, de a felkérést visszautasította. Ké-
sőbb arra próbálták rábírni, hogy Gyu-
lafehérváron vegye át az állami 
egyházmegye kormányzását. Miután 
ezt sem fogadta el, előbb Máramaros-
szigeten került börtönbe, majd a jilavai 
föld alatti (megsemmisítő) tömlöc fog-
lya lett, ahol 1952. december 6-án hunyt
el. Az embertelen körülmények között 
végig megtartotta hitét és emberségét. 
Soha, semmilyen kedvezményt nem 
kért, mindenét megosztotta társaival.]
(Kép a 118. oldalon.)

6 000 Ft

135. SIMON József: A riek földjén. 
Egy magyar u kalandjai a francia ide-
gen légióban
Szeged, 1927. Endrényi Lajos. 74 p. 
Egyetlen kiadás!
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 210 mm. Jó állapotú példány. Árve-
résen még nem szerepelt! Nagyon ritka!
(Kép a 118. oldalon.)

6 000 Ft

136. TÜRK Frigyes: Egri útmutató az 
1907-iki országos dalünnep alkalmára
Eger, 1907. Érseki Lyceum ny. 96+(40) 
p. (hirdetések)+1 t. (kihajtható térkép)
+16 t. (fényképek, részben kihajtható).
A verzón Éder György ex librise. A címla-
pon Makay Gusztáv tulajdonosi névbe-
jegyzése. Fűzve, kiadói, színes, illusztrált 
papírborítóban. 175 mm. Jó állapotú pél-
dány. Ritka!

[Dr. Makay Gusztáv (1910–1984) iroda-
lomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. 
Ady Endre, Tóth Árpád, József Attila és 
Illyés Gyula költészetével foglalkozott.]

4 000 Ft

137. UNGER Hugó: Miskolc a bükkvi-
déki főváros rövid ismertetése. (A bo-
rítón: Miskolc és környéke)
Miskolc, 1928. Magyar Jövő R.T. ny. 80 
p.+7 t. (ebből egy kétoldalas)+1 térkép 
(Miskolc THJF város. Tervezte: Szűcs 
Sándor és Vigyázó János. Készítette: Tó-
vári János. Mérték: 1:10 000; 448 mm × 
723 mm; színes, kihajtható). Egészolda-
las és szövegközti képekkel illusztrálva.
Faragó Zoltán színes borítórajzával.
Tűzve, kiadói, színes, gerincén szépen javí-
tott papírborítóban. 198 mm. Jó állapotú 
példány.
(Kép a 119. oldalon.)

4 000 Ft

138. VÁMBÉRY Ármin: Közép-Ázsiai 
utazás, melyet a Magyar Tudományos
Akadémia megbizásából 1863-ban Te-
heránból a Turkman sivatagon át, a 
Kaspi tenger keleti partján Khívába, 
Bokharába, és Szamarkandba tett és 
leirt – –. Kilencz képpel
Pest, 1873. Athenaeum. 1 t. (címkép)
+VIII+488 p.+8 t. Második javított és 
bővített kiadás.
A verzón ex libris. az előzéklapon régi tu-
lajdonosi névbeírás. Korabeli, aranyozott 
gerincfeliratú egészvászon kötésben, körül
erezett festésű lapszélekkel. 225 mm. Jó ál-
lapotú példány.
(Kép a 119. oldalon.)

8 000 Ft

139. ZÁDORI János: Egyiptom. Uti 
vázlatok a legujabb kútfők nyomán
Bp., 1874. Szent-István-Társulat (Athe-
naeum ny.). X+(2)+259 p. /Házi könyv-
tár. XVI.; Éjszakafrikai uti vázlatok – – 
-tól. I./.
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Az előzéklapon korábbi gyűjteményi bé-
lyegző. Korabeli, aranyozott gerincű félvá-
szon kötésben. 187 mm.

4 000 Ft

140. GÁBOR Ignác: A magyar ritmika 
válaszútja
Bp., é.n., Dr. Vajna és Bokor. 119 p. 
Egyetlen kiadás! Dedikált! „Méltó-
ságos Dr. Hajnal István egyetemi ta-
nár úrnak őszinte tisztelettel Gábor 
Ignácz”
Fűzve, kiadói papírborítóban. 200 mm. Ki-
fogástalan állapotú példány.
[Gábor Ignác, született Lederer Ignác 
(1868–1945) irodalomtörténész, műfor-
dító. Gábor Marianne festőművész és 
Gábor György író apja. 1918–19-ben 
megindította és szerkesztette a Forra-
dalmi Könyvtár című sorozatot. Versta-
ni tárgyú munkái élénk vitákat váltot-
tak ki. Bánóczi Józseel együtt 
szerkesztette a Népszerű Zsidó Könyv-
tár című sorozatot. Negyvenéves korá-
ban, 1908-ban vették fel a Reform sza-
badkőműves páholyba, később a 
Március, majd a Világosság páholy 
munkájában vett részt. A nyilasok – 
veje, Rónai Mihály András családjával 
együtt – 1945. január 10-én a budapesti 
Liszt Ferenc téren agyonlőtték.]

3 000 Ft

141. GÁL Árpád: A sátán bibliája
Bp., 1926. „Pátria”. 137+(1) p. Első ki-
adás!
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált (Stajrits 
Sándor) papírborítóban. 175 mm. Szép 
példány.
(Kép a 119. oldalon.)

3 000 Ft

142. [GÁRDONYI Géza] Dr. Yang A.: 
A szépség titkai. Irta – – a török szul-
tán nyug. háremorvosa
Arrabona-Győr, 1888., k.n., 61 p. A Sze-
gedi Híradó – melynek ekkor már az if-

jú Gárdonyi állandó szerzője volt – 1889 
márciusában hirdette meg először Dr. 
Yang nyugalmazott háremorvos „A sze-
relem titkai” című füzetét, mely Várnai 
Lipót nyomdájában készült el. Négy hó-
nappal később a rejtélyes Dr. Yang 
újabb két kötetét propagálta: A szépség 
titkait és a Szerelmes történeteket – 
holott ezek még 1886-ban Győrött je-
lentek meg. 1890-ig Gárdonyi újabb da-
rabokkal bővítette a sorozatot (A hárem
titkai, A családi élet titkai. Stb.). Ale-
xandra 2017 év/20. Borda 8811.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált, gerincén 
szépen javított papírborítóban. 178 mm. 
Ritka!
(Kép a 119. oldalon.)

6 000 Ft

143. GÁRDONYI Géza: Isten rabjai. If-
júság számára átdolgozott kiadás. Bi-
czó András szines és egyszinű rajzai-
val
Bp., é.n., Dante (Krakauer-ny.). 274+(2) 
p. Második kiadás. Oldalszámozáson 
belül 8 beragasztott színes képpel és 
szövegközti rajzokkal illusztrálva.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, felragasztott táblával. Az előzék-
lapon régi ajándékozási bejegyzés. 
240 mm. Szép példány.

5 000 Ft

144. [GENEALÓGIA.] Földes Gyula, 
gúthori: A marcha-magyari és gúthori 
Földes család genealogiája. Összeálli-
totta – – 1901. évben
Pozsony, 1901. Eder István Könyvnyom-
dája. 48 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 168 mm. Jó 
állapotú példány. Árverésen még nem sze-
repelt! Ritka!
(Kép a 119. oldalon.)

12 000 Ft
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GRAFIKA

145. GRAFIKAI művészetek könyvtá-
ra. Szerkeszti és kiadja Novák László. 
1–14. kötet. [Teljes]
A sorozat kötetei:
Novák László: Grakai sokszorosító 
művészetek
Bp., 1925. Világosság. 144 p.+21 t. (ebből
több színes, 2 kétlapos). /Grakai Mű-
vészetek Könyvtára I. kötet/.
Löwy Salamon – Novák László: Betű-
művészet
Bp., 1926. Világosság. 144 p.+24 t. /Gra-
kai Művészetek Könyvtára II. kötet/.
Löwy Salamon – Novák László: Betű-
művészet
Bp., 1926. Világosság. 143+(1) p.+20 
t. /Grakai Művészetek Könyvtára III. 
kötet/.
Dukai Károly és Novák László: Gra-
kai rajz és metszés
Bp., 1926. Világosság. 135+(1) p.+18 t. 
(ebből több színes, 1 kétlapos). /Grakai
Művészetek Könyvtára IV. kötet/.
Walter Ernő és Novák László: A szi-
nek világa
Bp., 1927. Világosság. 119+(1) p.+24 szí-
nes t. (1 kétlapos). /Grakai Művésze-
tek Könyvtára V. kötet/
Freund Jenő: Papiros a grakában
Bp., 1927. Világosság. 117+(1) p.+2 t. 
/Grakai Művészetek Könyvtára VI. kö-
tet/.
Hozzákötve:
Papirosminták Freund Jenő „Papiros
a grakában” című kötetéhez
(1 t.+100 számozott papírminta, több 
kétlapos, az 58. mintát nem nyomtat-
ták.).
Novák László: A nyomdászat törté-
nete. I–VII. kötet
I.: (XV. század); II.: (A XVI. század); III.: 
(XVII. század); IV.: (XVIII. század); V.: 
(1801–1867); VI.: (1868–1900); VII.: 
(1901–1929). Bp., 1927–1929. Világos-
ság. 149+(1) p.+9 t. (2 kétlapos); 148 p.
+13 t.; 144 p.+10 t.; 152 p.+19 t.; 136 p.+19

t.; 136 p.+15 t.; 136 p.+18 t. /Grakai Mű-
vészetek Könyvtára VII–XIII. kötet/.
Novák László: Betűszedés
Bp., 1930. Világosság. 135 p.+16 számo-
zott táblán 30 melléklet. /Grakai Mű-
vészetek Könyvtára XIV. kötet/.
Az I., III., VII., IX., XI., XIV. kötetek első és 
hátsó kötéstáblájának széle nedvességfol-
tos, a VIII. kötet gerincének felső peremén 
kis sérülés. A IV. kötetben ajándékozási 
bejegyzés, a többi kötet előszavánál régi 
tulajdonosi névbejegyzés. A tizennégy kö-
tet egységes, kiadói, festett egészvászon 
kötésben. 190 mm. Összességében jó álla-
potú sorozat.
(Kép a 119. oldalon.)

18 000 Ft

146. MAGYAR Graka. III. évfolyam. 
I–X. szám. Június–július kivételével 
megjelenik havonta. 1922. [Teljes]
A grakai iparágak fejlesztését szolgáló
folyóirat. Szerkeszti és kiadja Bíró Mik-
lós. (Bp.) 1922. Globus Nyomdai Műin-
tézet Részvénytársaság. (6)+266. p., fo-
lyamatos oldalszámozással. Színes 
táblákkal, reklámokkal, mintalapokkal,
szövegközti rajzokkal (Divéky István, 
Gre Lajos, Kun Mihály stb.) gazdagon 
illusztrálva.
Korabeli egészvászon kötésben, az eredeti 
borítók fedőlapjai bekötve. 298 mm. Jó ál-
lapotú példány.
(Kép a borító belső oldalán.)

12 000 Ft

147. MAGYAR Grakai Szaklap. Az 
összes grakai iparágak 
folyóirata/szakfolyóirata (a 2. szám-
tól). 1948. III. évf. 1–6. szám. Szerkesz-
ti Kun Mihály. [Teljes évfolyam, (5 db; 
a 4–5. szám összevont]
(Bp., 1948. Athenaeum). 1–159+(1) p. 
Igen gazdag képanyaggal, füzetenként 
különböző számú színes műmelléklet-
tel (Athenaeum, Bártfai és Gábor, Hun-
gária, Kner (Gyoma), Klösz, Radics, Ré-
vai, Székesfővárosi Házi, Tevan 
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(Békéscsaba), Világosság nyomda).
A második számból egy felragasztott, szí-
nes műmelléklet hiányzik, valamint a har-
madik szám színes műmellékletének jobb 
alsó sarkából hiányzik egy 40 mm × 
40 mm-es darab. Tűzve, kiadói, színes, il-
lusztrált papírborítóban. Folio. Jó állapotú
példányok.

10 000 Ft

148. MARJAI Imre: A „Készítsünk ha-
jómodellt!” című könyv eredeti, a 
szerző által, kézzel rajzolt tusrajzai. 
(73 db)
A szerző 73 db eredeti tusrajza pa-
uszpapírra rajzolva.
73 db műmelléklet változó méretben: 
180 mm × 83 mm, és 350 mm × 262 mm 
méretekben, döntően a kettő közötti köze-
pes nagyságban. A kötet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 17, 19/1, 19/2, 20, 22, 23, 25, 
26/1, 26/2, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 61, 
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. számú illusztráci-
óinak eredeti grakáit tartalmazza a 
gyűjtemény.
[Dr. Marjai Imre (1912–1997) hajózási 
szakíró. Nevét valaha a hajózás, hajó-
modellezés, technikatörténet minden 
rajongója jól ismerte az országban. 
Nemcsak hajózási szakíróként alkotott 
nagyot, hanem a cikkeit, könyveit kísé-
rő illusztrációk terén is. Rendkívüli mű-
gonddal készítette elő a képanyagot, 
amihez egyedülálló módon sokszor sa-
ját grakáival is hozzájárult.]

24 000 Ft

149. METSZET. Rohbock, Ludwig: 
Szegedin-Szeged
Darmstadt, 1864. J. Riegel (G. G Lange 
ny.). Acélmetszet. Mérete: 135 mm × 
185 mm. (lemezméret). A metszet Hun-
falvy J. – L. Rohbock: Magyarország és 
Erdély eredeti képekben című művében
jelent meg.

Paszpartuban: 248 mm × 345 mm. Szép, 
erős levonat.

8 000 Ft

150. MOLNÁR Anna, Julia szép leány, 
Kőmives Kelemenné és egyéb régi 
balladák könyve. Fametszetekkel di-
szitette Kozma Lajos. A kötéstáblán 
és a címlap előtti levélen: Régi (ma-
gyar) népballadák könyve
Bp., 1921. Amicus (Kner Izidor ny., Gyo-
ma). 87+(1) p.+7 t. (Kozma Lajos egész-
oldalas, eredeti, kézi színezésű, famet-
szetű illusztrációi.) Lapszámozáson 
belül Kozma Lajos 26 fametszetű záró-
díszével illusztrálva. Számozott! 500 
számozott, velin papíron készült pél-
dányból ez a 158. számú, kézzel szá-
mozott példány. Lévay(né)–Haiman: 
1.310.
Kiadói, aranyozott, zöld egészvászon kö-
tésben. 234 mm. Jó állapotú példány.

10 000 Ft

151. SZEGEDI Kis Kalendárium 1930–
1938. 1–8 db. (Teljes sorozat)
Szegedi Kis Kalendárium az 1930. 
évre. Gyűjtötte: Bálint Sándor. Il-
lusztrálta: Buday György
(Szeged), [1929.] (Kolozsvár-Szegedi 
Egyetemi Hallgatók Bethlen Gábor Kö-
re.) (52) p. „E kis kalendárium testvér-
öccse a szegedi SZEFHE tavalyi Székely 
naptárkájának. Ezidén a versek: régi, jó-
részt kiadatlan szegedi és környéki népi
dalok Bálint Sándor saját nótagyüjtésé-
ből, a rajzok: Buday György munkái.”
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. A borító hátlapján kisebb folt, et-
től eltekintve jó állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium az 1931. 
évre. Gyűjtötte: Bálint Sándor. Il-
lusztrálta: Buday György
(Szeged), [1930.] (Kolozsvár-Szegedi 
Egyetemi Fiatalság Bethlen Gábor Köre 
és az Egyetemisták Tanyasi Agrársettle-
ment Mozgalma.) (60) p. „E kis kalen-
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dárium testvéröccse a szegedi székely 
egyetemi hallgatók tavalyelőtti Székely 
Naptárkájának és a Kolozsvár-szegedi 
Egyetemi Bethlen Gábor Kör tavalyi 
Szegedi Kis Kalendárium-ának. Ezidén 
a dalok: régigyökerű, jórészt kiadatlan 
szegedi és környéki népi dalok. Gyüj-
tötte és összeválogatta őket: Bálint Sán-
dor. – A rajzok: Buday György munkái.”
A kötetbe helyezve a könyvecske aján-
lószelvénye és egy adománykérő nyom-
tatvány.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium 1932. 
Gyűjtötte: Salló György. Illusztrálta:
Buday György
(Szeged), [1931.] (Kolozsvár-Szegedi 
Egyetemi Fiatalság Bethlen Gábor Köre 
és az Egyetemisták Tanyai Agrársettle-
ment Mozgalma.) (52) p. A kalendárium
terve és a rajzok: Buday György mun-
kái. A kötetbe helyezve a könyvecske 
ajánlószelvénye és egy adománykérő 
nyomtatvány.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.
[1933. évben a mozgalom súlyos anyagi 
helyzete miatt nem jelenhetett meg ka-
lendárium.]
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium 1934.
(Szeged), [1934.] („Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiuma és Tanyasi Agrár-
settlement Mozgalma karöltve a Ko-
lozsvár-Szegedi Egyetemi Bethlen 
Gábor Körrel”) (52) p. Az itt közölt pa-
rasztdalokat Péczely Attila gyűjtötte a 
hódmezővásárhelyi tanyákon. „A kön-
tös és a rajzok pedig ez alkalommal is 
Buday György munkái.”
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium 1935.
(Szeged), [1934.] (Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiuma.) (48) p. „15 bukovi-

nai-csángó népi dal kottájával és szöve-
gével (Balla Péter gyüjtés) és 15 illuszt-
rációval. Valamennyit elgondolta, il-
lusztrálta és megszerkesztette Buday 
György, a szegedi atalok mozgalmá-
nak vezetője.”
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium 1936.
(Szeged), [1935.] (Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiuma.) (38) p. A népdalo-
kat Kner Imréné Asszony gyűjtötte 
Gyomán és környékén. „A Kis Kalendá-
rium illusztrációi ez alkalommal is Bu-
day György munkái, mégpedig – ezidén
először – fametszetek, melyeket a mű-
vész által kézzel vésett eredeti famet-
szetducokról nyomtattunk.” A kötetbe 
helyezve a könyvecske ajánló szelvé-
nye.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium 1937.
(Szeged), [1936]. (Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti Kollégiuma). (34) p. A népdalo-
kat Delly-Szabó Géza gyűjtötte az erdé-
lyi Kalotaszeg vidékén. „A Kis 
Kalendárium képei – miként kezdettől 
fogva, – ez alkalommal is Buday György
munkái, melyeket a művész által kézzel
vésett eredeti fametszetdúcokról nyom-
tattunk.” A kötetbe helyezve a köny-
vecske ajánlószelvénye.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Szegedi Kis Kalendárium 1938.
(Szeged), [1937.] (Szegedi Kollégium.) 
(44) p. A népi dalokat Veress Sándor 
gyűjtötte és jegyezte le. „A népdalokat 
illusztráló fametszetű képek… ezidén is 
Buday György-nek… munkái.” A kötet-
be helyezve a könyvecske ajánlószelvé-
nye.
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Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
115 mm. Kifogástalan állapotú példány.

24 000 Ft

152. ÚJSÁGRAJZOLÓ művészek köny-
ve. (Szerkesztette Pérely Imre)
Bp., 1930. Magyar Újságrajzoló Művé-
szek Egyesülete. 167+(1) p.+13 t. (ebből 1
dombornyomásos, 2 színes, 4 kétlapos, 
ebből 1 kőrajz és 1 linómetszet). Oldal-
számozáson belül rendkívül gazdag, 
részben színes, egészoldalas és szöveg-
közti képanyaggal. A belső címlapot 
Gáspár Antal rajzolta, a kötéstáblát 
Végh Gusztáv tervezte. A kötet végén 
89 grakus név- és címjegyzékével.
Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző. 
Kiadói, egészvászon kötésben, első kötés-
tábláján címfelirattal. 214 mm.

3 000 Ft

153. (VASZARY Gábor): A kis Peti. – – 
képeivel
(Bp., 1947. Palladis – Hungária ny.). [32] 
p. Lapszámozáson belül 13 egészolda-
las, színes rajzzal. /A Palladis 727-ik ki-
adványa./.
Kiadói, színes, illusztrált, harántalakú, ge-
rincén szépen pótolt, az első kötéstábla 
jobb alsó peremén szépen javított félvá-
szon kötésben. 157 mm × 210 mm. Összes-
ségében jó állapotú példány.
(Kép a 119. oldalon.)

4 000 Ft

154. GULÁCSY Irén, P.: Nagy Lajos ki-
rály. Regény három kötetben. (Egybe-
kötve)
Bp., (1937.) Singer és Wolfner. 223+(1) 
p.; 294+(2) p.; 361+(1)+VI p. Első ki-
adás! Aláírt, datált példány!
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés. Kiadói, festett, aranyozott, biblio-
l egészbőr kötésben. 190 mm. Jó állapotú 
példány.

4 000 Ft

155. GYÓNI Géza: Szomorú szemmel. 
Versek
Bp., 1909. (Franklin-Társulat ny.). 
102+(1) p. Első kiadás! Dedikált! 
„Ámon Vilmos szerkesztő urnak 
tisztelete jeléül Gyóni Géza Sopron 
1910.” A költő második kötete.
Korabeli egészvászon kötésben. 190 mm. 
Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 119. oldalon.)

12 000 Ft

156. GYURITS Antal: Kritika és párt-
szellem
Pesten, 1852. Müller Emil. 31 p.
A címlapon régi gyűjteményi bélyegző. 
Fűzve, kiadói, egyszerű papírborítóban. 
200 mm. Szép, körülvágatlan példány. 
Ritka!
[Gyurits Antal (1819–1892) jogász, isme-
retterjesztő és pedagógiai író, klasszika-
lológus, műfordító. Az 1843-as pozso-
nyi országgyűlésen gyorsírt, 1847–1849 
között az országgyűléseken mint hiva-
talos gyorsíró működött. 1849 után 
csak a tudományokkal, irodalommal, 
nyelvtudománnyal és klasszika-loló-
giával foglalkozott. Több görög, latin, 
magyar nyelvtant, Horatius- és Cicero-
művet, Vergilius- és Julius Caesar-for-
dítást készített, történelmi és lológiai 
tanulmányokat, tankönyveket írt. Ter-
mészettudományokkal, szépirodalom-
mal is foglalkozott. Megalkotta a „Ma-
gyar helyesírás szabályai” (Pest, 1855) 
című munkát. Foglalkozott gyorsírással
is. „A gyorsírásról elméleti és gyakorla-
ti tekintetben” (Pozsony, 1844) című is-
mertetőjében elsőnek adott áttekintést 
a gyorsírás hazai állapotáról.]

3 000 Ft

157. A HALÁL himnusza. (A halál him-
nusza a Példák könyvéből való és Rás-
kai Lea dömés apáca kezeírásában 
maradt fenn a XVI. század elejéről. 
Ujra leírta és rajzolta Bródy Maróti 
Dóra, ólomba véste: Kner Albert)
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(Bp., 1936. Hungária ny.). 16 sztl. lev. 
közte 5 ólommetszettel. Kétszínnyomá-
sú szöveggel, könyvdíszekkel illusztrál-
va. /Hungária könyek harmadik szá-
ma./. Első kiadás! Fitz József nevére 
szóló, kézzel számozott (360. sz.) 
példány. Tartalmát tekintve a mű a kö-
zépkori haláltáncok, halál-irodalom 
hangulatát közvetíti.
Kiadói, színes, illusztrált félvászon kötés-
ben, eredeti, színes, illusztrált pergamen 
borítóval. 248 mm. A borító sarka kissé sé-
rült. Összességében szép példány.
[Fitz József (1888–1964) könyvtáros, 
nyomdászattörténész, 1934 és 1945 kö-
zött az Országos Széchenyi Könyvtár fő-
igazgatója.]
(Kép a 120. oldalon.)

5 000 Ft

158. HALOTTI dolgozatok Szabó Lajos
[református lelkész] által. [Kézzel írt 
temetkezési imádságok, gyászbeszé-
dek gyűjteménye. (1862–1904)]
H.n., (1862–1904), k.n., 191+(75) kézzel 
beírt oldal. A kézzel írt temetkezési 
imádságok, gyászbeszédek 1862. júl. 3-
án kezdődnek Cegléden és 1865-ig 
ugyanott, 1866-ban Gyúrón (Fejér me-
gye) folytatódnak, majd 1887-től Apos-
tagon születtek. A tartalomból: Öreg-
asszony felett, aki kutba fulladt, s 
gyanu volt rá, hogy szándékosan tet-
te.; Verembe fúlt felett.; Több halott fe-
lett.; Sokat szenvedett becsületes 
ember felett.; Vőlegény s menyasz-
szony felett.; Nyomorék felett.; Mikor 
többen elhalnak a kórtól.; Magát fel-
akasztott 18 éves iú fölött.; Egy jeles 
család végső fér gyermek tagja fe-
lett.; Szüleivel rosszul bánt iú felett.; 
Harangozó felett.; Az utczán szerelem
féltésből agyonvert iu fölött. Stb. 
A többieken kívül tartalmaz egy gyász-
beszédet Erzsébet királyné 1898-as ha-
lálára és Kossuth Lajos születésének 
100. évfordulójára, 1902-ből.

Korabeli, aranyozott, gerincén restaurált 
egészbőr kötésben. 212 mm.
[Szabó Lajos (?–1909) református lel-
kész Cegléden, Gyúrón és Apostagon. 
A szerző Dobos János ceglédi reformá-
tus prédikátor alatt volt segédlelkész és 
gimnáziumi tanár Cegléden, majd 
1866–1868-ban gyúrói helyettes lelkész,
1868–1872-ben ugyanitt vezető lelkész, 
ezt követően az apostagi református 
egyházközség lelkésze, ahol neves fais-
kolája és szőlője volt. Valószínűleg ő ír-
ta „A ceglédi ref. iskolák története” cí-
mű tanulmányt, amely 1866-ban jelent 
meg folytatásokban a sárospataki Pro-
testáns Népiskolai Közlönyben, ill. 
1875-ben – már apostagi lelkészként – 
előzetőket keresett „Néhány lap a ceg-
lédi református egyház történetéből” cí-
mű könyvére. Forrás: Szetey Szabolcs: 
„Dobos János (1804–1887) élete és prédi-
kációs öröksége” című tanulmánya.]

10 000 Ft

159. HÁMORI Lajos: A magyar ugar si-
ratója. Versek
Pápa, 1941. „Szent Antal” 81+(3) p. 
Egyetlen kiadás! Aláírt!
Fűzve, kiadói kartonkötésben, eredeti, il-
lusztrált (Závony) papírborítóval. 
233 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 120. oldalon.)

6 000 Ft

160. HÁRS László: A titkos őrs. Vígjá-
ték 3 felvonásban, 8 képben. [Reme-
nyik Zsigmondnak dedikált!]
(Bp., 1954.) Iúsági Könyvkiadó (Athe-
naeum ny.). 107+(1) p. Egyetlen ki-
adás! Dedikált! „Remenyik Zsig-
mondnak a régi barátsággal Hárs 
László 1954 X. 26”
Fűzve, kiadói kartonkötésben, eredeti, a 
hátlapján és gerincének felső peremén szé-
pen javított papírborítóban. 193 mm. Jó ál-
lapotú példány.

4 000 Ft
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161. HAUPT Károl Gellért: Rövid rajza
és vázlata a’ föld jelen lakosai’ főbb 
vallásaiknak és vallásfelekezeteiknek
mellyben előadatnak a’ különböző val-
lások’ és hitfelekezetek’ keletkezésük-
ről, sorsaikról, főbb tanaikról és szertar-
tásaikról, úgy szinte azok’ alapítóik’ 
véleményeikről és életkörülményeikről
szóló tudósítások, valamint az azokat 
valló nemzetek, azoknak honaik, 
mennyiségük, szent könyveik és egyéb 
nevezetességeik. – – után németből ma-
gyarította és hellyel hellyel némelly 
hozzáadásokkal bővitette Bali Mihál 
polgárdi ref. pap. Pápán, 1845. Ref. Főis-
kola. VIII+155+IX–X+(1) p. A tartalom-
ból: Zsidók. Frankhoni egyház. Eretnek 
görög keresztyének. Koptusok. Habes-
siniaiak. Raskolnikok. Duchoborzik. 
Valdensesek. A’ Cseh és Morva atya-
ak. Sandemianok. Swenkfeldianusok. 
Samanok. Láma vallás. Fetisch imádók.
Stb.
Az előzéklapon és a címlapon régi tulajdo-
nosi névbejegyzés. A lapok széle enyhén 
nedvességfoltos. Korabeli, aranyozott ge-
rincű félvászon kötésben, körül márvány-
mintás festésű lapszélekkel. 214 mm. Rit-
ka!
(Kép a 120. oldalon.)

10 000 Ft

162. HELLER Ágnes: Szilveszteri 
szimpózium
H.n., 1992. T-Twins Kiadó. 93+(2) p. 
Számozott! Aláírt! „Megjelent 1992 
júniusában 1100 számozott példány-
ban” Ez a 387 számú, géppel számo-
zott példány.
Kiadói, illusztrált, keménytáblás papírkö-
tésben. 200 mm. Kifogástalan állapotú 
példány.

3 000 Ft

HELYTÖRTÉNET

163. BÉKÉS vármegye
Előszót írta: Márky Barna, vitéz sarkadi,
Dr. Felelős szerkesztő: Márkus György. 
Sajtó alá rendezte: Madarász Gyula. 
A Személyi adattárat összeállították: 
Horacsek György és Nyers István. Bp., 
(1936.). Békésvármegye Monograája 
Szerkesztősége és Kiadóhivatala. 812 p.
+ 20 t. (kétoldalas, fényképek). 245 mm.
Néhány levélen ceruzás aláhúzás. Kiadói, 
gerincének sarkain szépen javított, kissé 
megfakult egészvászon kötésben, a kötés-
táblán Békés vármegye aranyozott, dom-
bornyomásos címerével díszítve. 230 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

6 000 Ft

164. BEZERÉDJ István és a százéves 
szekszárdi kaszinó. Emlékkönyv Be-
zerédj István szobrának leleplezési 
ünnepére. A szekszárdi kaszinó meg-
bizásából szerkesztette Bodnár István
Szekszárd, 1942. (Molnár-féle nyomdai 
műintézet). 196 p. Szövegközti képek-
kel illusztrálva.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben. 252 mm. Jó állapotú példány.

5 000 Ft

165. BLÁNA Szilárd: Budapest fő- és 
székváros világvárossá tételének esz-
közei- és módjairól. Irta – – 48/49. vi-
lágtalan honvéd tüzér-kapitány és 
volt emigráns
Bp., 1893. Pallas RT. ny. , 46+(2) p.
A verzón Éder György ex librise. Fűzve, ki-
adói papírborítóban, a fedőlapra ragasz-
tott címfelirattal. 175 mm. Jó állapotú pél-
dány. Ritka!
[Blána Szilárd (1826–1897) tüzértiszt az 
1848–49. évi szabadságharcban a Feldu-
nai hadtestnél. Megsebesült, majd 
emigrált. Az 1860-as években vendég-
lős volt Pesten.]
(Kép a 120. oldalon.)

4 000 Ft
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166. BREZNAY Imre: Eger a XVIII. szá-
zadban. 1. kötet
Eger, 1933. Egri Nyomda Rt. 288 p. Első 
kiadás! Dedikált! „Sélley Mária úr-
hölgynek tisztelettel és szeretettel. 
Breznay Imre”. Eger város XVIII. szá-
zadbeli közviszonyainak helytörténeti 
monográája. Az első kötet a törökdú-
lás utáni újjászervezést tárgyalja.
Korabeli, aranyozott egészvászon kötés-
ben. 195 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

167. CSIPES Antal: Békés megye élete
a XVI. században
Békéscsaba, 1976. Békés megyei Tanács 
V. B. Művelődésügyi Osztálya (Somogy 
megyei Nyomdaipari Vállalat, Kapos-
vár). 93+(2) p.+1 melléklet (kihajtható 
térképvázlat). Dedikált! Egészoldalas 
és szövegközti térképvázlatokkal, áb-
rákkal illusztrálva.
Fűzve, kiadói papírborítóban, eredeti, szí-
nes illusztrált papírborítóval. 240 mm. 
Szép példány.

3 000 Ft

168. CSONGRÁD vármegye
Főmunkatársak: Kertész János Dr., Lu-
gosi Döme Dr., Zalotay Elemér Dr. (I–III.
kötet); I. Csongrád vármegye. II. Fejér-
váry József: Hódmezővásárhely. III. 
Szeged. Utána: Személyi adattár. (Bp., 
1938.) Vármegyei Szociográák Kiadó-
hivatala – Merkantil nyomda. 
XII+143+79 p+4 t.; 44 p.+1 t.; 135 p.+660 
számozott hasáb (adattár, oldalanként 3
hasáb elrendezéssel)+(2) p.+3 t. /Vár-
megyei Szociográák I–III./.
A három rész egybekötve, kiadói, festett, 
aranyozott egészvászon kötésben, az első 
kötéstáblán a vármegye dombornyomásos
címerével. A kötés Csasznik Zsigmond 
munkája. Folio. Jó állapotú példány.
(Kép a 120. oldalon.)

8 000 Ft

169. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY thj. vá-
ros ipartestületének története 1889–
1939
Kiadja a Hódmezővásárhelyi Ipartestü-
let. (Hódmezővásárhely), 1939. Hódme-
zővásárhelyi ipartestület (i. Dura Lajos
ny.). 64+16 p. (hirdetések). Szövegközti 
fényképekkel (portrék) illusztrálva.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 230 mm. 
Szép példány.

3 000 Ft

170. JÁSZ-Nagykun-Szolnok várme-
gye multja és jelene. Szerkesztette: 
vitéz szolnoki Schesik György Dr. 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fő-
levéltárosa
Felelős kiadó és kiadótulajdonos Kalo-
tai László. (Pécs, 1935. Dunántúl Rt. ny. 
– Taizs József ny. – Kultúra-ny.). (8)+472
p.+20 t. (ebből egy színes címerrajz, 15 
kétoldalas fénykép)+4 térkép (színes, 
kétoldalas); 285+(3) p. (Adattár; két fel-
ragasztott illusztrációval). Egyetlen ki-
adás! Az első táblán Horthy Miklós 
egészoldalas, hártyapapírral védett 
fényképe, a másodikon a Horthy-nem-
zetség színes címere.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Egy levél, a 321–322. oldal korhű másolat-
tal pótolva. Kiadói, aranyozott egészvá-
szon kötésben, az első kötéstáblán Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye dombornyo-
másos címerével díszítve. 250 mm. Jó álla-
potú példány.

10 000 Ft

171. LOVAS Sándor: A legujabb állami
telepitések Magyarországon
Bp., 1908. Pallas. 426+(2) p.+1 táblázat 
(kihajtható). 104 ábrával és 
rajzzal. /A m. kir. földmívelésügyi mi-
nister kiadványa 1908. 2. sz./.
Kiadói, gerincén szépen pótolt félvászon 
kötésben. 220 mm. Jó állapotú példány.

5 000 Ft
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172. MAGYAR József: A soproni ág. 
hitv. ev. főiskola „Iusági Zenetársa-
ság”-ának története. 1869–1895
Sopron, 1895. Litfass Károly könyv-
nyomdája. 40 p.
A verzón Éder György ex librise. Fűzve, ko-
rabeli, egyszerű papírborítóban. 178 mm. 
Jó állapotú példány. Ritka!

3 000 Ft

173. MOLNÁR Sándor: A madocsai ev.
reform. egyház története 1800-tól 
1888-ig
Dunaföldvár, 1888. Schwarz Manó 
Könyvnyomdája. 19 p. Egyetlen ki-
adás! Dedikált! „Tolnai egyhks. le-
véltárának Molnár Sándor”
A verzón Éder György ex librise. Fűzve, ke-
retdíszes, gerincén megerősített papírborí-
tóban. 224 mm. Ritka!

3 000 Ft

174. MUHI János: Zombor története
Zombor, 1944. Kalangya (Bosnyák Jó-
zsef ny.). 271 p. Szövegközti képekkel il-
lusztrálva.
Későbbi, díszesen aranyozott gerincű, igé-
nyes egészvászon kötésben, az eredeti bo-
rító fedőlapja bekötve, eredeti, hátoldalán 
felkasírozott, fényképekkel illusztrált pa-
pírborítóval. 244 mm. Jó állapotú példány.

6 000 Ft

175. ORBÁN Balázs: A Székelyföld le-
irása történelmi, régészeti, termé-
szetrajzi s népismei szempontból. Ha-
todik kötet. Barczaság
VI. Barczaság. Bp., 1873. Tettey Nándor 
(Pesti Könyvnyomda RT. ny.). 1 t.(cím-
kép)+(4)+448 p.+8 t. Orbán Balázs 
(1829–1890) író, néprajzi gyűjtő, fotog-
ráfus, monumentális munkájának tel-
jes első kiadásának hatodik kötete. Or-
bán a technikai nehézségeket legyőzve, 
több mint öt éven keresztül járta Erdély 
földjét és ötszáznál több települést örö-
kített meg fényképfelvételein. A képe-
ket a szerző és Mezei József fényképei 

és rajzai után fára rajzolták: Keleti 
Gusztáv, Greguss János, Országh Antal, 
Doby Rezső és Malahovszky Nándor 
[Bicsérdy János, Jankó János]. Metszette
Rusz Károly [Morelli Gusztáv, Pollák 
Zsigmond, Ranics Adolf.
A címlap hátoldalán régi gyűjteményi bé-
lyegző. Modern egészvászon kötésben. 
280 mm. Jó állapotú példány.

10 000 Ft

176. ORBÁN Balázs: A Székelyföld le-
írása történelmi, régészeti, termé-
szetrajzi s népismei szempontból. 
Második kötet. Csík-szék
II. Csík-szék. Pest, 1869. Ráth Mór ((Pes-
ti Könyvnyomda RT. ny.). 1 t.(címkép)
+(4)+162 p.+3 t. A címlapon és hátolda-
lán régi gyűjteményi bélyegző. Az első 12 
levél széle kissé foltos. Modern egészvá-
szon kötésben. 280 mm. Jó állapotú pél-
dány.

10 000 Ft

177. SZABÓ Ferenc: Orosháza törté-
nete a kiegyezéstől az első világhábo-
rúig. (1867–1914). Separatum
Szerkesztette: Nagy Gyula. I. kötet: 
Orosháza története. Orosháza, 1965., 
k.n., (1)+403–566 p. /Separatum. Oros-
háza története és néprajza./. Dedikált! 
A borító fedőlapjának jobb alsó sarkából 
hiányzik egy kis darab, hátlapjának szélén
kis szakadás. Fűzve, kiadói papírborító-
ban. 238 mm. Összességében jó állapotú 
példány.

3 000 Ft

178. SZÁZADOS hálaünnepe a bugyii 
ref. egyháznak azon alkalomból hogy 
1883. mart. 19-én száz éves anyaegy-
házzá alakulásának és a benne lelké-
szül működő Szánthó család száz éves
lelkészkedésének első nagy napját 
megérte
Bp., 1884. Morvay és Mérei Könyv-
nyomdája. 16 p.
A verzón Éder György ex librisével. Későb-
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bi papírkötésben, az eredeti kiadói papír-
borító fedőlapja a kötéstáblára dolgozva. 
252 mm. Jó állapotú példány. Ritka!

3 000 Ft

179. SZENTESI útmutató, címtár és 
zsebtérkép
Szerkesztette: Lantos Iván. Szentes, 
1934. (Szentesi Hírlap ny.). 88 p.+2 tér-
kép (ebből egy kétoldalas: Szentes me-
gyei város külterületi térképe.1934., 
Mérték: 1:200 000; egy színes, kihajt-
ható: Szentes megyei város belsőségé-
nek térképe 1934., Mérték: 1:10 000, 
utóbbi a borító hátlapjára dolgozott ta-
sakba helyezve).
A színes térképen apró sérülés. Fűzve, ki-
adói, feliratos papírborítóban. 170 mm. 
Összességében jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 120. oldalon.)

5 000 Ft

180. TRAGOR Ignác: Abderai történe-
tek, fölötte mulattató, de mélyen el-
szomorító, mindazonáltal nem ke-
vésbbé épületes históriák a híres 
neves thrákországbeli város őskorá-
ból… Az egyházi és világi hatóságok 
engedelme nélkül
Az eredeti görög szöveg után nagy gon-
dossággal ferdítve forditotta és kiadta 
Wieland Redivivus.Vác, 1920. Pestvidé-
ki Nyomda. 47+(1) p. Egyetlen kiadás! 
Dedikált! „Móric Pali nagyon kedves
barátomnak szeretettel Vác 1921 8/8
Tragor Náci”
Tűzve, kiadói papírborítóban. 160 mm. 
Szép példány. Ritka!
[Tragor Ignác, dr. (1869–1941) jogász, 
helytörténeti író, kormányfőtanácsos, 
Vác díszpolgára, A Váci Múzeum Egye-
sület és a városi népkönyvtár alapítója, 
majd közreműködött a városi múzeum 
megalapításában is. Nevét jelenleg Vá-
cott múzeum viseli.]
[Móricz Pál (1870–1936) író, újságíró. 
Aradon, Szegeden, majd Debrecenben 
újságíróskodott. 1907-től az Egyetértés 

belső munkatársa Budapesten. 1919-től 
haláláig a Magyarság szerkesztőségé-
ben dolgozott. 1920-tól a Hazánk című 
hetilap szerkesztője. A Pető Társaság 
tagja (1916). Számos regénye és novel-
láskötete jelent meg, melyekben egy le-
tűnőben lévő világ urairól, urak és szol-
gák viszonyáról, a Hajdúság 
hétköznapjairól festett idillikus képet.]

12 000 Ft

181. TRAGOR Ignác, Dr.: Vác vára és 
képei. Kép- és helyrajzi tanulmány
Vác, 1906. Kiadja a Váci Múzeum-Egye-
sület (Athenaeum ny.). 189+(3) p.+14 t. 
(7 kétoldalas). /Váci Könyvek 1./. 
A mellékleteken felül számos oldalszá-
mozáson belüli képtáblával illusztrálva.
A borító fedőlapja és az első 15 levél felső 
széle – szöveget nem érintően – enyhén 
nedvességfoltos. A borító előlapján, az elő-
zéklapon, a címlapon, és néhány oldalon 
korábbi gyűjteményi bélyegző. Egy levél 
felvágatlan. A borító gerincének alsó és 
felső peremein, valamint a borítólapok fel-
ső szélein javítva. Körülvágatlan példány. 
255 mm.
A kötetbe helyezve:
Mihalik József aláírt ajándékozó le-
vele 1907-ből!
[Mihalik József (1860–1925) művészet-
történész, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja, a kassai múzeum 
miniszteri biztosa, Mihalik Sándor mű-
vészettörténész édesapja.1907-ben a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Fő-
felügyelőségének előadója, később or-
szágos főfelügyelője.]

5 000 Ft

182. TRAGOR Ignác: Különös párbaj
Vác, 1919. Pestvidéki nyomda. 24+(1) p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 220 mm. Jó 
állapotú példány. Ritka!

6 000 Ft

183. TULIPÁN Füzetek. Székelyföldi 
ismeretterjesztő folyóirat. 1991. janu-
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ár – 1992. január (II. évfolyam 1. – III. 
évfolyam 1. szám, két teljes évfolyam, 
összesen 8 szám)
Sepsiszentgyörgy, 1991–1992. Tulipán 
Kisvállalat. 1–32, majd az ötödik szám-
tól 1–34 p. Számonként újrakezdődő 
lapszámozással. A tartalomból: A szé-
kely honfoglalás. A kovásznai rovásírá-
sos mestergerenda. Német Áron festett 
ládái. Népi időjárásjóslás. A gyógyteák 
elkészítése, valamint egy több számon 
átívelő tanulmány Márton Áron (1896–
1980) erdélyi katolikus püspökről. Stb.
A 8 szám tűzve, kiadói, színes, illusztrált 
papírborítóban. 205 mm. Jó állapotú pél-
dányok.
(Kép a 120. oldalon.)

6 000 Ft

184. VARGA Lajos: Kalocsa és vidéke. 
Szülőföldismertetés
Kalocsa, 1927. Árpád Rt. 1 térkép (ki-
hajtható: Kalocsa r.t város és vidéke tér-
képe; mérték: 1:144.000)+115+(1)+1 tér-
kép (kihajtható: Kalocsa város térképe; 
mérték 1: 1000). /Árpád Könyvek 13–14.
sz./. Egyetlen kiadás! A tartalomból: 
Kalocsa és vidékének vízrajza. Növény- 
és állatvilág. Kalocsa lakói. Kalocsa 
földművelése. Állattenyésztés. Ipar, ke-
reskedelem, forgalom. Népszokások: 
beszéd, ruházat, lakás, szokások, táplál-
kozás. A kalocsai járás. A környék. Stb.
A címlapon tulajdonosi névbélyegző. Fűz-
ve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
152 mm. Szép, körülvágatlan példány. 
Ritka!

4 000 Ft

185. VÁRY Rezső: A Rittmeister-csa-
lád. Regény. [Soproni életképek a XIX.
század végéről]
Bp.,1925. Studium (Czettel és Deutsch 
ny.). 244 p. Egyetlen kiadás! Dedi-
kált! „Dr. Bartha Józsefnek 1927. 
jan. 31. barátsággal Váry Rezső”
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
240 mm. Körülvágatlan példány.

(Kép a 120. oldalon.)
8 000 Ft

186. WINKLER Pál: A kalocsai érseki 
főszékesegyház 1010-től napjainkig
Kalocsa, 1929. Árpád Rt. 143+(5) p. /Ár-
pád Könyvek 31–33. sz./. Egészoldalas 
és szövegközti képekkel gazdagon il-
lusztrálva.
A címlapon tulajdonosi névbélyegző. Fűz-
ve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
155 mm. Szép példány.
Hozzá tartozik:
Winkler Pál: A kalocsai érseki kas-
tély és főszékesegyházi könyvtár tör-
ténete
Kalocsa, 1932. Árpád Rt. 43+(1) p. /Ár-
pád Könyvek 43. sz./. Egészoldalas ké-
pekkel illusztrálva.
Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző. 
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
155 mm. Szép példány.

3 000 Ft

187. WINKLER Pál: Kalocsa története 
különös tekintettel politikai és szelle-
mi kultúrájának fejlődésére
Kalocsa, 1927. Árpád Rt. 1 t. (címkép: 
Kalocsa 1870-ben)+158+(2) p.+6 t. (fény-
képek)+1 térkép (kihajtható: Kalocsa 
város 1772. évi térképe). /Árpád Köny-
vek 11–12. sz./. Egyetlen kiadás! A tar-
talomból: Kalocsa topográája a hon-
foglalás idejétől a török hódoltságig. 
A középkori várost ért kitüntetések és 
háborús csapások. A kalocsai vár és vá-
ros megszállása a török sereg által. Ka-
locsa város élete a török megszállás 
alatt. Az új város. Kalocsa az 1848–49 
évi forradalom alatt. Egyesületi élet Ka-
locsán. Kalocsa a világháború alatt. 
A kommunista uralom Kalocsán. Kalo-
csa város 1772. évi összeírása. Stb.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
152 mm. Szép példány.

4 000 Ft
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188. ZSILINSZKY Mihály: Szarvas vá-
ros történelme és jelen viszonyainak 
leirása
Pest, 1872. Aigner Lajos (Hornyánszky 
Victor ny.) (2)+VII+(1)+176 p.+5 t. (fa-
metszet). 1 t. (kihajtható) hiányzik! Első
kiadás! A táblákon Szarvas vára a XVI. 
században, Szarvas város, nyugotról te-
kintve, áradáskor, 1872-ben, valamint 
népviseletek.
A címlap és néhány levél kissé foltos. Né-
hány levélen régi tulajdonosi bélyegző. 
Modern félvászon kötésben, pótolt előzék-
lapokkal. 195 mm. Körülvágatlan példány.
Ritka!

8 000 Ft

189. HERCZEG Ferenc: Sziriusz. Hincz 
Gyula rajzaival
Bp., (1943). Új Idők Irodalmi Intézet 
(Hungária Nyomda Rt.). 76+(3) p.+6 t. 
(Készült – – nyolcvanadik születésnap-
jára, ezer számozott példányban.). Alá-
írt! Számozott! A címlapon Herczeg 
Ferenc és Hincz Gyula saját kezű alá-
írásával. 1000 számozott példányból
ez a 304. kézzel számozott példány. 
A táblák mellett Hincz Gyula 22 szöveg-
közti rajzával is illusztrálva.
A címlapon és néhány levél alján korábbi 
gyűjteményi bélyegző. Kiadói, aranyozott 
gerincű, kötéstábláin kissé foltos félvá-
szon kötésben. 230 mm.
(Kép a 120. oldalon.)

4 000 Ft

190. HÓMAN Bálint: A forráskutatás 
és forráskritika története Magyaror-
szágon
Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 
Bp., 1925. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 42 p. /A Magyar Történettu-
domány Kézikönyve I. 3/A./.
A verzón Éder György ex librisével. Fűzve, 
kiadói, gerincén megerősített, sarkain javí-
tott papírborítóban. 250 mm.

3 000 Ft

191. HORVÁTH Mihály: A magyarok 
története. 1–4. szakasz [kötet]. (Tel-
jes)
Pápán, 1842–1846. Ref. Főiskola betűi-
vel. VII+175 p.; VIII+(2)+391 p.; 
X+(2)+488 p. (elvétett lapszám 478 p.); 
VI+309+(1) p.
Az előzéklapokon, az 1–2. kötet második 
levelén, és a 3–4. kötet címlapján tulajdo-
nosi bejegyzés. Az első kötet néhány olda-
lán halvány ceruzás aláhúzás. A négy kö-
tet egységes, korabeli, kopottas, kissé 
foltos egészvászon kötésben, gerincén ara-
nyozott címvignettával. 195 mm.
(Kép a 121. oldalon.)

12 000 Ft

192. HUBAY Jenő hegedűtanítási 
módszere. A mai magyar hegedűokta-
tás alapelvei. Kidolgozták tanítvá-
nyai. Szerkesztette Ráth-Véghné Zi-
pernovszky Mária
Bp., 1942. Dr. Vajna és Bokor. 308 p.+1 
t. (fénykép).
Fűzve, kiadói papírborítóban. 222 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

193. IRODALMI lexikon. Szerkesztet-
te Benedek Marcell
Sok száz szövegképpel és 88 képes táb-
lával. Bp., 1927. Győző Andor. (4)+1224 
p.+ 44 t. (kétoldalas).
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, 
felül festett lapszélekkel. 205 mm. Szép 
példány.

5 000 Ft

194. IZSÉPY Edit: Az 1737–40. évi er-
délyi országgyűlések története
Bp., 1943. (Szerző) Hollósy János ny. 
141+(2) p. A szerző ajánlásával! 
„Őszinte tisztelettel ajánlja volt ta-
nítványa Budapest, 1943. Dr. Izsépy 
Edit”
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Fűzve, kiadói, gerincén szépen pótolt pa-
pírborítóban. 237 mm. Jó állapotú pél-
dány.

4 000 Ft

195. JAKAB Ödön: Székely históriák
Bp., 1884. Franklin-Társulat. 128 p. Alá-
írt!
A címlap kissé gyűrött, hátoldala javítva. 
Korabeli, kopottas félvászon kötésben. 
205 mm.

3 000 Ft

196. JÁRJUK a vizet! A vízisport és ví-
ziélet könyve. Szerkesztette a Magyar
Cserkész Szövetség Országos Vízi-
vezetőtiszti Testülete
[Bp.], 1941. Magyar Cserkész Szövetség 
(Athenaeum ny.). 475+(5) p.+11 mellék-
let. (szövegközti 57 fekete-fehér szöveg-
közti ábrával és 11 különálló, számozott,
kihajtható melléklettel). A címlapot 
vajdahunyadi Duma György tervezte, a 
km-táblázatokat a 102. sz. Ganz Cser-
kész Csapat bocsátotta rendelkezésre.
Az egyik melléklet javítva. Fűzve, kiadói, 
illusztrált papírborítóban. 200 mm. Jó ál-
lapotú példány.

3 000 Ft

197. JÁSZI Oszkár: Művészet és er-
kölcs
Bp., 1904. Politzer Zsigmond és Fia. 
XX+379+(5) p. /Társadalomtudományi 
Könyvtár V./. Első kiadás! Dedikált! 
„Öreg bajtársának [Somló] Bódog-
nak testvéri szívvel [Jászi] Oszkár.”
Korabeli, aranyozott címfeliratú, gerincén 
javított félbőr kötésben, 215 mm.
[Somló Bódog (1873–1920) jogász, jog-
lozófus, néprajzkutató, szociológus, 
egyetemi tanár. Alapító tagja a Társada-
lomtudományi Társaságnak, melyben 
barátja, Jászi Oszkár közeli munkatársa 
volt.]
(Kép a 121. oldalon.)

8 000 Ft

JOG

198. FRAKNÓI Vilmos: A magyar kirá-
lyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária 
Teréziáig. Történeti tanulmány
Bp., 1895. Magyar Tudományos Akadé-
mia (Athenaeum ny.). (2)+559 p. Egyet-
len kiadás! A kötetet Langer Mór 
„A magyar és külföldi bibliolia törté-
nete” című munkájában (1932) az 1000 
legritkább és legbecsesebb magyar 
könyv között sorolja fel.
A szennylapon és a címlapon korábbi, ér-
vénytelenített gyűjteményi bélyegző, a 
címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Két levélen ceruzás szövegszéli kiemelés. 
Korabeli félvászon kötésben, gerincén ara-
nyozott címfelirattal. 235 mm.

8 000 Ft

199. HORVÁT István: Verbőtzi István 
emlekezete, mellyet a’ Hármos tör-
vény könyv törvényes bévételének 
harmadik századára készített – –, a’ 
Széchényi Országos Könyvtár őrzője 
a’ Magyar Nemzeti Museum mellett. 
II. kötet. (Az I. kötet nem jelent meg!)
Pesten, 1819. Trattner János Tamás. 360
p.
A verzókon ex libris. Korabeli, sarkain kis-
sé kopott, keménytáblás papírkötésben, 
gerincének felső peremén kissé sérült, ge-
rincén aranyozott címvignettával, körül 
festett lapszélekkel. 218 mm.
(Kép a hátsó borítón.)

8 000 Ft

200. KOLLÁNYI Ferencz: A Veszprémi 
püspök királyné-koronázási jogának 
története
Veszprém, 1901. Egyházmegyei Könyv-
nyomda. 152 p. /Adalékok a veszprémi 
püspökség történetéhez./.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, körül márványmintás festésű lap-
szélekkel. 248 mm. Jó állapotú példány.

6 000 Ft
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201. LOSONCZY István: A nemzetisé-
gi érzület büntetőjogi védelméről szó-
ló 1941: V. törvénycikk büntetőjogi 
vonatkozásai
(Bp.), 1941. (Szerző-Első Kecskeméti 
Hírlapkiadó és Nyomda Rt.). 23 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. 242 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

202. JÓKAI Mór: A legvitézebb huszár,
15 képpel
Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 111+(1) p.
/Vasárnapi Könyvtár 9./. Fametszetek-
kel illusztrálva. Első kiadás!
Hozzákötve: 
Boross Mihály: Újabb magyar köl-
tők. Válogatott gyűjtemény a ma-
gyar nép számára. Összeszedte: – –. 
15 képpel
Pest, 1856. Heckenast Gustáv. 127 p. 
/Vasárnapi Könyvtár 10./. Fametsze-
tekkel illusztrálva.
Korabeli, préselt, kopottas gerincfeliratú 
egészvászon kötésben. 157 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.

4 000 Ft

203. JÓKAI Mór: A magyar nemzet 
története
Pesten, 1854. Heckenast Gusztáv. 
(2)+352 p. Első kiadás! Az első kiadás a 
mohácsi vészig tárgyalja a magyar tör-
ténelmet. Később (ahogy Jókai tovább 
írta) egyre bővítve jelentek meg a ki-
adások.
A bekötött papírborító fedőlapján és a 
címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés 
(Haynal Imre, Hajnal Árpád). Néhány le-
vélen ceruzás aláhúzás és kiemelés. Mo-
dern kartonkötésben, gerincén aranyozott 
feliratú címvignettával, az eredeti, kiadói 
papírborító fedőlapja és hátlapja bekötve. 
224 mm. Jó állapotú példány.
[Vitéz váradi Haynal Imre (1892–1979)

orvos, belgyógyász, endokrinológus és 
egyetemi tanár.]

8 000 Ft

204. JÓKAI Mór: Magyar föld
Bp., 1884. Orsz. Középiskolai Tanár-
egyesület. 109+(2 ) p. /Iusági Iratok 
Tára I./. Első kiadás! Egészoldalas és 
szövegközti képekkel illusztrálva.
Kiadói, aranyozott, vaknyomásos, piros 
egészvászon kötésben, körül aranyozott 
élmetszéssel.193 mm. Jó állapotú példány.

8 000 Ft

205. JÓKAI Mór: Negyven év visz-
hangja
Bp., 1884. Franklin-Társulat (ny.). 
(4)+384 p. Első kiadás! A címlapon 
ajándékozási bejegyzéssel! „Sza-
bolcska Mihálynak emlékül Jánosi 
Béla 1896. márc. hó” Szüry: 2170.
Kiadói, festett, díszesen aranyozott, vak-
nyomásos egészvászon kötésben, fölül 
aranyozott élmetszéssel. 170 mm. Az elő-
zéklapoknál belülről szépen javított, jó ál-
lapotú példány.
[Jánosi Béla (1857–1921) esztéta, tudo-
mánytörténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja.]

10 000 Ft

JUDAIKA

206. BERNSTEIN, S. Dr.: A cionizmus. 
A mozgalom lényege és szervezete
Fordítás német eredetiből. Lugos, 1919. 
Szidon József könyvnyomdája. 67+(2) p.
Fűzve, kiadói, javított papírborítóban. 
240 mm. Helyenként kissé foltos, felvágat-
lan példány. Ritka!
(Kép a 121. oldalon.)

8 000 Ft

207. HARRY, Myriam: Jeruzsálem leá-
nya
Pogány Elza fordítása. Szeged, 1922. 
Délmagyarország Hírlap- és Nyomda-
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vállalat. 170+(2) p.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Kiadói, színes, illusztrált (Cs. Sebestyén 
Károly) papírborítóban. 212 mm. Jó álla-
potú példány. Ritka!
[Cs. Sebestyén Károly (1876–1956) ma-
gyar etnográfus, a szegedi múzeumban 
Móra Ferencnek 20 éven keresztül bi-
zalmas munkatársa, 1934–1936 között a 
Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum 
megbízott igazgatója, a Műemlékek Or-
szágos Bizottságának levelező tagja, a 
szegedi egyetem tanára.]
(Kép a 121. oldalon.)

8 000 Ft

208. JULESZ Miklós: Kirándulás a po-
kolba
Bp., (1971.) Szépirodalmi Könyvkiadó. 
347+(3) p. Első kiadás! Dedikált!
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, 
fényképpel illusztrált papírborítóval. 
206 mm. Jó állapotú példány.
[Julesz Miklós (1904–1972) orvos, bel-
gyógyász, endokrinológus, A 20. század
második felében a klinikai belgyógyá-
szat, azon belül az endokrinológia tu-
dományának iskolateremtő egyénisége 
volt. A buchenwaldi és ohrdru kon-
centrációs táborokban szerzett élmé-
nyeit adta közre jelen dokumentumre-
gényében.]

3 000 Ft

209. KACZÉR Illés: Az álomtelepes
Tel Aviv, 1967. Berenike Kiadó (LinTur 
ny. Tel Aviv). 153+(3) p. Második kiadás.
A fedőborítékot Stern Cvi László rajzol-
ta.
Kiadói kartonkötésben, eredeti, illusztrált 
papírborítóval. 180 mm. Jó állapotú pél-
dány.

3 000 Ft

210. MAGYAR zsidók naptára 1942–
5702
(Bp.), 1942. (OMIKE-sajtócsoport – 
Springer-ny.). 386+(10) p. Számozott!

Ez a könyv 300 számozott példány-
ban készült! Ez a 40. számú, géppel 
számozott példány. A címlapot Her-
man Lipót tervezte. Többek között Kó-
bor Tamás, Molnár Ferenc, Ignotus, 
Zsolt Béla, Szép Ernő, Lengyel Meny-
hért, Zelk Zoltán, Somlyó György és 
más magyar és külföldi írók írásaival.
Kiadói, gerincének szélein és peremein kis-
sé kopott félbőr kötésben, kötéstábláján 
aranyozott illusztrációval. 195 mm. Ritka!
A kötetbe helyezve:
Egy nyugta önkéntes hozzájárulásról, a 
Keren Kayemeth LeIsrael, a Magyar Ci-
onista Szövetség Szakosztályától. 1 sztl. 
lev.
Méret: 95 mm × 125 mm. Jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 121. oldalon.)

8 000 Ft

211. RÖCK Gyula: Dániel jövendölé-
sei, a világ vége és a zsidók jövője ko-
runk látószögéből
Bp., 1944. Kókai Lajos (Sárik Gyula és 
Géza ny., Cegléd). 178+(4) p. Második 
kiadás.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 212 mm. Kö-
rülvágatlan példány.
(Kép a 121. oldalon.)

4 000 Ft

212. SINGER Leó, Dr.: Apró történe-
tek a Talmudból és a Midrasból
Wien [Bécs], 1927. Menóra kiadás (Pan-
nónia-nyomda Budapest). 59+(5) p.
A borító fedő- és hátlapján, valamint a 
címlapon tulajdonosi névbélyegző. A borí-
tó verzóján ceruzás számoszlopok. Fűzve, 
kiadói, illusztrált, gerincén szépen javított 
papírborítóban. 190 mm. Jó állapotú pél-
dány. Ritka!
[Dr. Singer Leó 1944-ben mártírhalált 
halt várpalotai főrabbi.]
(Kép a borító belső oldalán.)

8 000 Ft
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213. SÓS Endre: Tanúvallomás
Bp., 1962. A Magyar Izraeliták Országos 
Képviselete kiadása. 409+(1) p. Dedi-
kált! „Dr. Ligeti Imrének szeretettel:
1962. V. 8. Sós Endre”
Kiadói, kétszínnyomású, feliratos félvá-
szon kötésben, eredeti, javított papírborí-
tóval. 202 mm.
[Sós Endre (1905–1969) újságíró, író, 
lapszerkesztő, 1957 és 1965 között a Ma-
gyar Izraeliták Országos Képviseletének
és a Budapesti Izraelita Hitközség elnö-
ke.]

4 000 Ft

214. SZABOLCSI Lajos: Szól a kakas 
már… – – zsidó versei
[Bp.], 1929. Egyenlőség (Elek-nyomda). 
1 t. (a szerző fényképe)+77+(3) p. Egyet-
len kiadás! A tartalomból: Chad gadjo. 
Jiszgadal. Prológ egy zsidó hangver-
senyre. Numerus Clausus. „Unbekann-
ter Israelit”. Stb.
Fűzve, kiadói, gerincének alsó és felső pe-
remén javított papírborítóban. 195 mm.
[Szabolcsi Lajos (1889–1943) író, költő, 
lapszerkesztő. Fiatalkori versei Kiss Jó-
zsef lapjában, a Hétben jelentek meg, s 
e lapnak irodalmi és színházi rovatában
is dolgozott. 1911-től az Egyenlőség he-
lyettes szerkesztője volt, majd apja ha-
lála után átvette a lap felelős szerkesz-
tését. Ekkortól kezdve kizárólag zsidó 
felekezeti, publicisztikai, irodalmi és 
társadalmi munkásságot fejtett ki. 1915-
ben belépett a Reform szabadkőműves 
páholyba. Az első világháború utáni 
időkben lapjában szembeszállt az anti-
szemitizmussal és a liberalizmusért, va-
lamint a numerus clausus megszünte-
téséért folytatott harcot. Vázsonyi 
Vilmossal és Hevesi Simon főrabbival 
együtt megalapította a Központi Zsidó 
Diáksegítő Bizottságot, mely a külföld-
re kényszerült magyar zsidó diákokat 
támogatta tanulmányaik elvégzésé-
ben.]

3 000 Ft

215. SZÁSZ Zoltán: Magyarság és zsi-
dóság
Bp., é.n., Szekulesz Imre és Társa (Mer-
kantil ny.). 260 p.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, 
körül erezett festésű lapszélekkel. 198 mm.
A gerincfeliraton az aranyozás megko-
pott, ettől eltekintve jó állapotú példány.

3 000 Ft

216. SZOMBAT-almanach az 5688. 
évre (1927/28) – Első évfolyam – Ma-
gyarország szombattartó kereskedői-
nek, iparosainak, gyárosainak cim-
jegyzékével és héber naptárral
Bp., 5688. [1927.] Somré Sabosz Bizott-
ság (Korvin Testvérek Grakai Int.). 256
+(1)+ XXIII p.+ 1 t. (Reich Koppel, királyi
tanácsos, felsőházi tag, budapesti főrab-
bi hártyapapírral védett fényképe.) 
Egyetlen kiadás! Dedikált! „Milák 
Zoltánnak Őszinte barátságom jeléül
Korein Dezső 1927. X/30.” Szöveg-
közti képekkel illusztrálva.
Hozzákötve:
Magyarország szombattartó keres-
kedőinek, iparosainak és gyárosai-
nak cimjegyzéke. Abaujszántó-Zirc. 
Összeállította: Friedmann Alfréd
Bp., (5688. [1927.]) Somré Sabosz Bizott-
ság. 149–256+(1) p, folyamatos oldalszá-
mozással.
Hozzákötve:
Zsidó naptár az 5688. évre (1927–
1928)
XXIII p.
Kiadói, kopottas aranyozású, kötéstábláin
kissé foltos egészvászon kötésben. 
232 mm. A fentiektől eltekintve, jó állapo-
tú példány. Ritka!
[Korein Dezső (1870–1944) textilkeres-
kedő, a szombathelyi orthodox hitköz-
ség elnöke, az Országos Orthodox Köz-
ponti Bizottság tagja, s mint ilyen a 
zsidó altruista intézmények támogatá-
sát szorgalmazza. Egyik megszervezője 
és elnöke a Szombattartó Szövetségnek.
Felekezeti és napilapokba számos cik-
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ket írt felekezeti és gazdasági kérdések-
ről. A Szombat-Almanach szerkesztője, 
a „Mi az oka a zsidógyűlöletnek?” című 
könyv szerzője.]

10 000 Ft

217. A ZSIDÓ családi élet tisztasága 
„Choféc Chájim” felhívása. Fordította 
és összeállította Grünwald Ignác, Ér-
sek Ujvár
Sopron, é.n., Berger Jakab. 22 p. II-ik ki-
adás.
Tűzve, kiadói, hátlapján pótolt papírborí-
tóban. 225 mm. Ritka!

6 000 Ft

218. JUHÁSZ Gyula: Testamentom. 
[Versek]
Szeged, 1925. Délmagyarország Hirlap- 
és Nyomdavállalat Rt. 110+(4) p. Első 
kiadás!
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés. Fűzve, kiadói, Cs. Sebestyén Ká-
roly által tervezett, színes papírborítóban. 
198 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

219. KANDRA Kabos: Magyar mytho-
logia
Kiadja: Dr. Pásztor Bertalan. Eger, 1897. 
Beznák Gyula bizománya (Egri-Nyom-
da R.T.). XXXII+532 p. Első kiadás!
Korabeli, préselt, aranyozott, álbordázott 
gerincű félbőr kötésben, körül festett lap-
szélekkel. 230 mm. Szép példány.

8 000 Ft

220. KARÁCSONYI János, Dr.: Szent 
István király oklevelei és a Szilvesz-
ter-bulla. Diplomatikai tanulmány
Bp., 1891. Magyar Tud. Akadémia 
(Franklin-Társulat ny.). 223+(1) p.
A bekötött borító fedőlapján és a címlapon
korábbi érvénytelenített gyűjteményi bé-
lyegzők. A címlap hátoldalán ex libris. Ko-
rabeli félvászon kötésben, gerincén ara-
nyozott címfelirattal, körül erezett festésű 

lapszélekkel, az eredeti papírborító fedő-
lapja bekötve. 235 mm. Jó állapotú pél-
dány. Ritka!

6 000 Ft

221. KARINTHY Frigyes: Tanár úr ké-
rem. Képek a középiskolából
Vértes Marcell rajzaival. Bp., [1927]. 
Athenaeum – Dick Manó. 138+(1) p. Ne-
gyedik kiadás. /Karinthy Frigyes mun-
kái III./. Aláírt!
Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző, a
címlap hátoldalán későbbi ajándékozási 
bejegyzés. Kiadói, aranyozott, gyűjtemé-
nyes, kék egészvászon kötésben. 180 mm. 
Jó állapotú példány.

6 000 Ft

222. KELLÉR Andor: Író a toronyban. 
Három arckép. [Kontuly Bélának de-
dikált!]
(Bp.), 1958. Szépirodalmi Könyvkiadó 
(Kossuth ny.). 235+(3) p. Első kiadás! 
Dedikált! „Kontuly Bélának szere-
tettel, tisztelettel. Kellér Andor 
1961. VI. 1.-én.”
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, kissé 
töredezett szélű papírborítóban. 192 mm.
[Nemessányi Kontuly Béla (1904–1983) 
magyar festő, művészpedagógus. 1939-
től 1947-ig tanított a Képzőművészeti 
Főiskolán. 1945 után főleg freskókat 
restaurált egyházi megbízásból és 
templomok számára készített falképe-
ket.]

5 000 Ft

223. KEMÉNY Gábor, báró: Nehány 
szó báró Eötvös Józse ez
Pesten, 1860. Pfeifer Ferdinánd (Jacob 
és Holzhausen ny. Bécs). (2)+37 p.
Fűzve, kiadói, keretdíszes papírborítóban. 
237 mm. A borító előlapjának felső sarkán
apró sérülés és halvány nedvességfolt, et-
től eltekintve jó állapotú példány. Ritka!
Hozzá tartozik:
Eötvös József, báró: Felelet báró Ke-
mény Gábor néhány szavára
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Pest, 1860. Ráth Mór (Jacob és Holzha-
usen ny. Bécs). (2)+41+(1) p. A politikai 
röpirat válaszként született Kemény 
„A nemzetek fejlődéséről” című mun-
kájára, amelyben az bírálja Eötvös 
„A XIX. század uralkodo eszméinek bé-
folyása az álladalomra” kötetében kifej-
tett gondolatait. Kemény viszontvála-
sza (Még egynehány szó) még 
ugyanebben az évben megérkezett. 
Központi 117/92. Szüry: 1156.
A borító felső széle kissé foltos, két sarka 
és a gerinc szépen javítva. Fűzve, kiadói, 
keretdíszes papírborítóban. 265 mm. Kö-
rülvágatlan példány. Ritka!
(Kép a 121. oldalon.)

18 000 Ft

224. KERTÉSZ Imre: Sorstalanság
Bp., (2006.) Magvető (Kner Nyomda, 
Gyoma). 333+(2) p. Dedikált!
Kiadói, keménytáblás papírkötésben, ere-
deti, színes, papírborítóval. 180 mm. Szép 
példány.
(Kép a 122. oldalon.)

8 000 Ft

KÉZIRAT, FÉNYKÉP, APRÓ-
NYOMTATVÁNY, ÁRJEGYZÉK

225. ALKATRÉSZEK Fordson trakto-
rokhoz
[Orosháza], (é.n., k.n.). 16 p.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
230 mm. Borítóján és lapjain foltos, köze-
pes állapotú példány. Árverésen még nem 
szerepelt. Ritka!

12 000 Ft

226. BÉKÉS vármegye Főrendeinek, 
Országzászlósainak, Nagyjainak és 
Nemeseinek Közönsége… [Genealó-
gia.] Hahóty László nemesi rangja ki-
hirdetésének vármegyei, kéziratos 
jegyzőkönyve
[Békés-Gyula], 1826. (k.n). 22 p.
Szárazpecséttel hitelesítve, a vármegyei 

tisztségviselők autográf aláírásával. Zsi-
nórral átfűzött, korabeli egyszerű papírbo-
rítóban. 375 mm. Ritka kordokumentum!

12 000 Ft

227. A BOBBIN csévés varrógépek 
használati utasítása
Wien [Bécs], (cca. 1890-es évek), Josef 
Eberle könyvkereskedése. 28 p.
Tűzve, kiadói, színes litográával illuszt-
rált papírborítóban. Szövegközti képekkel 
illusztrálva. A címlap és egy levél javítva. 
232 mm. Közepes állapotú példány. Hazai
közgyűjteményben nem található. Árveré-
sen még nem szerepelt. Ritka!

12 000 Ft

228. A BUDAPESTI Asztalos Ipartes-
tület tagjainak névsora. XLIV. évfo-
lyam
Kiadja: – –. Bp., 1920. Budapesti Aszta-
los Ipartestület. 29+(7) p. (hirdetések).
Fűzve, kiadói papírborítóban. 202 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

229. DEÁK Ferenc (1803–1876) politi-
kus, jogász, táblabíró, államfér, or-
szággyűlési képviselő, az első felelős 
magyar kormány igazságügy-minisz-
tere mellkép kabinetfotója
Canzi és Heller fényképészeti műterme 
Pesten. (cca. 1860-as évek.)
Hátoldalán a politikus neve, régi, tulajdo-
nosi kézírással. Méret: 105 mm × 62 mm. 
Jó állapotú példány.
(Kép a 122. oldalon.)

5 000 Ft

230. ELISMERŐ oklevél Radványi Kál-
mán írónak, Horthy Miklós kormány-
zótól és Gömbös Gyula miniszterel-
nöktől, gróf Teleki Pál autográf 
aláírásával
Bp.–Gödöllő, 1933. Hornyánszky V. R.T.
ny.). 1 sztl. lev. „Kedves gróf Teleki” 
megszólítással. Az oklevélben Horthy 
köszönetét fejezi ki Teleki Pál tisztelet-
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beli főcserkésznek az 1933-as Gödöllői 
Cserkész Világjamboree színvonalas 
szervezésében, megrendezésében és 
eredményes lebonyolításában kifejtett 
munkájáért. Hosszasan méltatja Tele-
kit, és rokonszenvét fejezi ki a szerve-
zőknek és a cserkészmozgalomnak. Ké-
ri, hogy „mindazoknak, akik a 
világtáborozás sikereinek biztosítása 
körül munkálkodásukkal közreműköd-
tek, őszinte elismerésemet tolmácsol-
ja”. Majd: „Őméltósága Magyarország 
kormányzójának legfelsőbb kézirata 
ezen másolati példányát kiadom: Dr. 
Radványi Kálmán cserkésztiszt tanár 
úrnak, a Sajtó Csoport Emlékalbum 
szerkesztőjének a jamboreen végzett jó 
munkájának elismeréséül. Budapest–
Gödöllő, 1933.”. Gróf Teleki Pál auto-
gráf aláírásával! Szárazpecséttel hite-
lesítve, Horthy Miklós és Gömbös Gyu-
la oklevélre nyomtatott aláírásával.
Méret: 440 mm × 265 mm. Hajtogatva. 
Keretdíszes grakával illusztrált, jó álla-
potú példány.
[Radványi Kálmán (1887–1943) tanár, 
író. Szerkesztette a Zászlónk című iú-
sági folyóiratot 1919-től. Egy ideig az 
Élet című folyóirat szerkesztője is volt. 
Mint cserkésztiszt a mozgalom irányí-
tói közé tartozott. Vidám jeleneteivel, 
elbeszéléseivel, regényeivel a mozga-
lom magyarországi irodalmának egyik 
megteremtője. Írt verseket, elbeszélése-
ket, regényeket és útleírásokat vallásos,
irredenta szellemben. Főbb művei: Ne-
ked adom a szívemet (versek, Bp., 1923);
Nyugat országain keresztül (útleírás, 
Bp., 1923); Az erdei ház (r., Bp., 1944).]
(Kép a 122. oldalon.)

12 000 Ft

231. HAJRÁ Honvéd! 1974–1975 [Ra-
jongói kártya]
(H.n., 1975., k.n.) Kettéhajtott, színes 
kartonlap, belső oldalán a Budapesti 
Honvéd SE labdarúgó csapata tagjai és 
edzőjük fényképével. Többek között dr. 

Lakat Károly (edző), Szűcs Lajos, Pán-
csics Miklós, Kocsis Lajos, Kozma Mi-
hály, Komora Imre fényképével.
208 mm × 208 mm. Szép példány.

3 000 Ft

232. HORTHY katonatiszt díszegyen-
ruhás esküvői fényképe, kitünteté-
sekkel
Szeged, 1925. Molnár.
Méret: 330 mm × 245 mm. Szép példány.

5 000 Ft

233. HORTHY katonatiszt egyenruhás
családi fényképe, kitüntetésekkel
Szeged, 1930. vitéz Lovas L.
Méret: 338 mm × 244 mm. Szép példány.

3 000 Ft

234. HORTHY katonatiszt egyenruhás
fényképe, kitüntetésekkel
[Szeged], (cca. 1920-as évek vége, f.n.)
Méret: 328 mm × 216 mm. Szép példány.

3 000 Ft

235. KATONAI fényképek a II. világ-
háborúból. Keleti front. (1943.). (8 db)
8 db amatőr katonai fénykép. Többek 
között lelőtt szovjet repülőgép, a pilóta 
holtteste, menetoszlop, csoportképek 
pihenőben, honvédek menetfelszere-
lésben, mulató katonatisztek stb.
70 mm × 110 mm és 90 mm × 135 mm kö-
zött. Jó állapotú példányok (8 db).

3 000 Ft

236. KENÉZ-Kurländer Ede, Dr. szer-
kesztő és lapkiadó levele Móra Fe-
rencnek, 1934. január 24.
Dr. Kenéz-Kurländer Ede (1870–1952), a 
Szombat című zsidó szemle szerkesztő-
je és kiadójának személyes hangvételű 
levele Móra Ferenchez, amelyben meg-
írja, hogy tíz vallásos zsidó imádko-
zott Móra felgyógyulásáért a nyolc-
szoros alfabetikus 119. zsoltár 
igéivel, az író neve betűinek sorrend-
jében. Két géppel beírt oldal, a levélíró 
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autográf aláírásával, illetve egy hatso-
ros héber nyelvű, kézzel írt szöveggel.
Hozzá tartozik:
A Szombat című szemle VII. évfo-
lyamának 4., 1934. február 17-i szá-
ma
(Bp.), 1934., 16 p., Neufeld Zoltán (Pan-
nonia) nyomda. (A címlap Berény Ró-
bert rajza.) A 8–9. oldalon írnak Móra 
Ferenc haláláról, és közlik az író január 
30-i köszönő levelét, amelyet a fentebb 
ismertetett levélre válaszként írt.
Lapokra szétesett példány. 245 mm. Rit-
ka!

12 000 Ft

237. MAGYAR Mennyezetdísz és 
Domborműgyár Székesfehérvár (Un-
garn). [Árjegyzék]
(Székesfehérvár – Rosetta gyár, cca. 
1930-as évek, ny.n.). (6 p.+34 sztl. lev., 
fényképek).
Fűzve, kiadói, színes, harántalakú papír-
borítóban. Méret: 170 mm × 250 mm. Szép
példány.
Hozzá tartozik:
Könnyű stukkó mennyezet és faldí-
szek. III. mintakönyv
(Bp., cca. 1930-as évek,Springer Gusz-
táv Könyvnyomdai „Műintézete”). 36 p. 
(fényképek).
Fűzve, kiadói, színes, harántalakú papír-
borítóban. Méret: 205 mm × 235 mm. Szép
példány.
Hozzá tartozik:
Könnyű stukkó mennyezet és faldí-
szek. IV. mintakönyv
(Bp., cca. 1930-as évek, Bokor és Fischer
ny.). 36 p. (fényképek).
Fűzve, kiadói, színes, harántalakú papír-
borítóban. Méret: 205 mm × 235 mm. Szép
példány. 3 db.

6 000 Ft

238. MAGYART a Magyarnak a Ma-
gyar Divatcsarnokból!
Bp., (é.n.) Athenaeum. 43+(4) p. Egész-
oldalas divatfotókkal (Bocskay-úka-

bát, Bocskay-leánykabát, díszmagyar, 
táncruhák stb.) illusztrálva.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
165 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

239. MÓRA Ferenc autográf levele 
egy olvasónak, 1932. július 30.
A Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum
fejléces papírján, „Igen tisztelt uram” 
megszólítással. Móra a levélben egy, az 
író kiadójának előzetési stílusa miatt 
méltatlankodó olvasójának magyaráz-
kodik oldalakon keresztül, hivatkozva 
saját anyagi helyzetére is. Négy beírt ol-
dal. Szeged, 1932. július 30. „…vagyok 
lekötelezett híve és öreg szolgája: Móra 
Ferenc” elköszönéssel.
Jó állapotú levél.
Hozzá tartozik: 
Magyar Hírlap előzetői nyomtat-
vány 1927-ből
Móra Ferenc főmunkatárs reklámleve-
lével. 1 sztl. lev.
Jó állapotú példány.

15 000 Ft

240. MÓRA Ferenc autográf válaszle-
vele barátjának, Sz. Szigethy Vilmos-
nak, 1931
Móra Ferenc válasza barátja 1931. febru-
ár 12-i levelére „Kedves Bobom” meg-
szólítással. [Sz. Szigethy Vilmos bece-
neve] Az író főként hétköznapi dolgait 
taglalja (igazolvány kiváltása stb.), em-
lítést tesz feleségéről és Dr. Szalay Jó-
zsefről, a „literátus” rendőrfőkapitány-
ról is. Négy, ceruzával beírt oldal. 
Dátum nélkül. „…szeretettel ölellek 
benneteket, Móra Ferenc” elköszönés-
sel.
Jó állapotú levél.
Hozzá tartozik:
Sz. Szigethy Vilmos levele „Ferkó” 
megszólítással
1 beírt oldal, Szeged, 1931. február 12. 
„Bobod” elköszönéssel.

15 000 Ft
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241. NAGYVÁRAD idegenforgalmi tá-
jékoztatója
Nagyvárad, [1941.] Papp Lajos („Pető 
Nyomda” Vass Sándor, Nagyvárad). 
A színes, rajzos térképen többek között 
megjelölve: a Horthy Miklós út; Hitler 
Adolf utca; a Mussolini tér; az Ezredévi 
emléktér; a Kanonok sor; gróf Tisza Kál-
mán szobra; a Hadapródiskola stb. Két 
szélén hirdetésekkel.
Méret: 435 mm × 500 mm. Hajtogatva. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

242. ÖVEGES József: A televízió törté-
nete. Gépirat a szerző autográf javítá-
saival, kiemeléseivel
A televízió története. Rádiólexikon. 
[Bp.], 1958. ápr. 1. Öveges professzor 
folytatásos rádióelőadásának írógéppel 
írt anyaga, amely a Magyar Rádió Rá-
diólexikon műsorában hangzott el, és a 
televízió fejlődéstörténetét ismerteti 
1860-tól az előadás időpontjáig 1958-ig.
11 géppel beírt oldal, a szerző, előadó, au-
tográf aláhúzásaival, kiemeléseivel. Jó ál-
lapotú példány.
[Öveges József (1895–1979) piarista szer-
zetes, pap, zikatanár, beceneve Öveges
professzor. A természettudomány nép-
szerűsítésének egyik legkiemelkedőbb 
alakjaként nagyon sokat tett a tudomá-
nyos igényű ismeretterjesztés terüle-
tén, többek között a Tudományos Isme-
retterjsztő Társulaton keresztül, 
amelynek több mint harminc éven át az
országos elnökség tagja volt. Szerkesz-
tőbizottsági tagként 1953-tól részt vett 
az Élet és Tudomány című hetilap mun-
kájában is. Ő vezette főszerkesztőként 
1958-tól a Magyar Televízió „100 kérdés
– 100 felelet” című műsorát, ez a nép-
szerű adás 135 alkalommal volt műso-
ron. „Legkedvesebb kísérleteim” című 
műsorában egyszerűen elvégezhető, 
mégis látványos kísérleteket mutatott 
be, miközben élvezetesen, magával ra-
gadó lelkesedéssel és könnyen érthető-

en el is magyarázta azokat. A Magyar 
Rádióban 256 előadást tartott.]

6 000 Ft

243. PÁNDY Kálmán elmeorvos csalá-
di fényképeinek gyűjteménye. (33 db)
33 db fénykép: 80 mm × 45 mm és 
210 mm × 112 mm közötti méretűek. 
Köztük Dömötör Izabella zongoramű-
vésznő (később Pándy Kálmánné), 
Pándy László, Pándy Kálmán ának 
gyerekkori és katonaképei, és sok más 
egyéni, páros és csoportkép.
[Pándy Kálmán (1868–1945) orvos, ideg-
gyógyász, elmeorvos. Tudományos pá-
lyafutását 1892-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Elmegyógyászati 
Klinikáján kezdte, majd több alkalom-
mal ösztöndíjasként fordult meg neves 
külföldi intézetekben (köztük Stock-
holmban). Később a gyulai kórház el-
meosztályát vezette. 1905-ben Lipót-
mezőn kapott osztályvezetői 
kinevezést. 1911-től a nagyszebeni Álla-
mi Elmegyógyintézet igazgató főorvo-
sa. Közleményei a század első felében 
rangos folyóiratokban láttak napvilá-
got. A laboratóriumi diagnosztika terü-
letén maradandót alkotott. Kevés olyan 
klinikai kémiai módszerrel rendelke-
zünk, amely bevezetése után 85 évvel is 
kiállja a gyakorlat próbáját. Ezek közé 
tartozik a Pándy-féle karbolsavas li-
quor-fehérje kémlelési eljárás, amely 
Pándy-reakcióként vonult be a szakiro-
dalomba és a laboratóriumok minden-
napi életébe. Első felesége halálát köve-
tően, a svédországi nn, Aino Maria 
Edvardintytär Hjelt nővért vette nőül.]

8 000 Ft

244. PÁNDY Kálmán elmeorvosnak 
címzett nn képeslapok a Lipótmezei 
Tébolydába, második feleségétől Ai-
nótól. (10 db)
Helsingfors [Helsinki], Raseborgs, Ru-
olahti, 1909. február–1909 július. 10 db 
képeslap Aino Maria Edvardintytär 
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Hjelt svédországi, nn nővértől (1881–
1936), Dr. Pándy Kálmán második fele-
ségétől későbbi férjének címezve, ma-
gyar nyelven.
Egy lapról hiányzik a bélyeg. Szép állapo-
tú, futott képeslapok. 10 db.

8 000 Ft

245. PÁNDY Kálmán elmeorvosnak 
címzett magyar képeslapok a Gyulai, 
a Nagyszebeni, és a Lipótmezei Té-
bolydába. (10 db)
2 db képeslap: (Budapest, Siófok [ven-
déglő]). Dr. Pándi Kálmán főorvos úr-
nak címezve Békés-Gyulára, 1903-ból.
5 db képeslap: (Békéscsaba) 2 db [az 
egyik a gőzmalom], Budapest 3 db. Dr 
Pándi Kálmán igazgató úrnak címezve a
Nagyszebeni Tébolydába 1915 és 1916 
között.
3 db képeslap (Békéscsaba, Mád, Révfü-
löp). Dr. Pándi Kálmán főorvos úrnak a 
Lipótmezei Tébolydába, 1909 és 1923 
között.
Egy lapról hiányzik a bélyeg. Jó állapotú, 
futott képeslapok. 10 db.

8 000 Ft

246. VERES Péter népi író, későbbi pa-
rasztpárti politikus autográf levele 
Fábry Zoltán felvidéki írónak, 1937. 
november 23.
„Kedves Barátom!” megszólítással. 
A levél aktuálpolitikai, irodalmi kérdé-
sekkel, a trianoni határokon túli ma-
gyar kisebbség helyzetével foglalkozik. 
Hat beírt oldal, különböző méretű, sű-
rűn teleírt papírlapokon, „Barátsággal” 
elköszönéssel. Együtt a levél borítékjá-
val, Veres Péter kézzel írott címzésével, 
1937. november 23-i dátummal.

8 000 Ft

247. VERSFÜZÉR 1859-ből. Válogatás 
Arany János, Pető Sándor és Tompa 
Mihály verseiből. [Kézzel írott; Csá-
szár Lajos tulajdona]
[H.n.], 1859., [k.n.]. Válogatás Arany Já-

nos, Pető Sándor és Tompa Mihály 
verseiből. 107 p. kézzel beírt oldal.
Későbbi, korhű, igényes félvászon kötés-
ben. 200 mm. Jó állapotú példány.

8 000 Ft

248. KISFALUDY Sándor, kisfaludi: 
Hunyady János. Historiai dráma
Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv (ny.). 1
t. (címkép: Hunyady János kőnyomatú 
portréja)+(10)+308 p. Kisfaludy Sándor 
lírai és epikai művei után először 1816-
ban jelentkezik drámával, melynek té-
máját regéihez hasonlóan a dicső ma-
gyar múltból vette. E kötet az 1816-os 
első kiadás 20 évvel későbbi címlapki-
adása.
A címlapon és néhány oldalon tulajdonosi
névbélyegző. A lapok több helyen foxing 
foltosak. Korabeli félvászon kötésben, ge-
rincén kopottas aranyozású, vaknyomásos
címfelirattal. 188 mm. Jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 122. oldalon.)

8 000 Ft

249. KISS József: Kiss József költemé-
nyei. [Nagybányai festők:] Ferenczy 
Károly, Grünwald Béla, Hollósy Si-
mon, Réti István, Thorma János képei-
vel
Bp., [1897]. Révai Testvérek (Franklin-
Társulat ny.). 1 t. (a költő portréja; hár-
tyapapírral védett), (6)+191+(5) p.+30 t. 
(hártyapapírral védett). Első kiadás! 
Dedikált! „Wlassics Gyula Úr Ő nagy
méltóságának hódolattal Kiss Jó-
zsef” Szövegközti képekkel is illusztrál-
va. Gellér (A szecessziós könyvillusztrá-
ció Magyarországon, 1895–1925) 23.8.
Kiadói, díszes, festett, aranyozott, illuszt-
rált, szecessziós egészvászon kötésben, 
színes, díszes előzéklapokkal, körül ara-
nyozott élmetszéssel. Folio. Jó állapotú 
példány.
[Zalánkeméni Wlassics Gyula, báró 
(1852–1937) jogász, közjogi író, akadé-
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mikus, vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter.]
(Kép a 122. oldalon.)

18 000 Ft

250. KLIO. Historiai ’Sebkönyv. I. Esz-
tendő [kötet]. Ki adta Szilágyi Ferencz
Professor. Lengyel-ország kőre met-
szett Föld-abroszszával
Kolo’sváron, (1832.) Az Év. Réf. Kol-
légyom betűjivel nyomtatta Barra Gá-
bor. Díszcímlap +(12)+VI+ 375+(18) p.+1 
térkép („Lengyel-Föld”. Határszínezett, 
kihajtható. Rajzolta, kőre metszette Ko-
vács Jósef). A verzón Nagy-Baczoni 
Keresztes Lajos Közép-Szolnok me-
gyei szolgabíró 1833-as keltezésű, 
viaszpecséttel megerősített, tulajdo-
nosi névbejegyzése.
Kiadó, gerincén és fedőlapján feliratozott 
papírborítóban. 200 mm. Körülvágatlan 
példány.
(Kép a 122. oldalon.)

8 000 Ft

KOSSUTH LAJOS ÉS AZ 1848–49.
ÉVI FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC

251. BATTHYÁNY Lajos, gróf az első 
magyar miniszterelnök élete és halá-
la. Hiteles kutfőkből s kortársak em-
lékezéseiből összeállitva
Pest, 1870. Heckenast Gusztáv. 160 p.+7
t. (kihajtható fametszet). Az elejénél ol-
dalszámozáson belül Marastoni József 
Batthyányt ábrázoló, egészoldalas fa-
metszetes címképe. A mű 8 kihajtható 
táblával teljes, példányunkból 1 t. hi-
ányzik! Egyetlen kiadás!
Korabeli, aranyozott gerincfeliratú félvá-
szon kötésben. 200 mm. Ritka! Jó állapo-
tú példány.
(Kép a 122. oldalon.)

15 000 Ft

252. CSUTAK Kálmán, kászon impér-
falvi: Aradi fogságom alatt irt adatok 
az 1848/9 évi szabadságharc különö-
sen az Erdély havasai ellen vezetett 
hadjáratról. Irta – – honvédezredes. 
[Kolligátum]
Pest, 1868. Heckenast Gusztáv. 
XXIV+213+(3) p. Egyetlen kiadás! 
A mű függeléke tartalmazza a szerző le-
velét Czecz János tábornokhoz, az általa
kiadott napiparancsokat, és az osztrák 
hadbíróság által Aradon elítéltek név-
sorát, valamint a honvéd sereg által ví-
vott csatákat kronologikus sorrendben.
Hozzákötve:
Hamary Dániel: Komáromi napok 
1849-ben, Klapka György honvédtá-
bornok alatt
Pest, 1869. Heckenast Gusztáv. VIII+135
p. Egyetlen kiadás!
Modern kartonkötésben, gerincén aranyo-
zott feliratú címvignettával, mindkét kötet
eredeti, kiadói papírborítójának fedőlapja 
és hátlapja bekötve. 224 mm. Jó állapotú 
példány.
(Kép a 122. oldalon.)

10 000 Ft

253. EGRESSY Gábor: – – törökországi 
naplója. 1849–1850
Pesten, 1851. Kozma Vazul. (2)+241+(1) 
p. Dedikált! „Kőrösy Sándor úrnak 
baráti emlékül Egressy Gábor”
A verzóra egy, Egressy halálának 100. év-
fordulójára írt kivágott újságcikk van ra-
gasztva. A bekötött papírborítón és a cím-
lapon korábbi gyűjteményi bélyegző. 
Korabeli félbőr kötésben, az eredeti papír-
borító fedőlapja bekötve. 194 mm.
[Egressy Gábor (1808–1866) színész, a 
Nemzeti Színház első együttesének tag-
ja, Pető Sándor barátja, Egressy Béni 
bátyja. Az oroszok bevonulásakor Pető-
vel együtt Erdélybe, Bem táborába 
ment, ahonnan a világosi fegyverletétel
után Bemmel együtt Törökországba 
menekült. Naplójában részletesen ír az 
eseményekről.]
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[Kőrössy (1848/49. Kőrösi) Sándor 
(1824–1895) magyar nemes. Jogot vég-
zett Kecskeméten és Pápán, ügyvéd 
Kecskeméten. 1848 szeptemberében be-
állt a Zrínyi önkéntes csapatba és 
Perczel Mór seregtestével részt vett a 
Jelačić elleni harcokban. 1849 januárjá-
tól hadbíró főhadnagy a Balmazújváro-
son alakuló tartalék hadosztálynál. 
Márciustól közvádló a Feldunai hadse-
reg rögtönítélő törvényszékénél. Má-
justól százados, helyőrségi hadbíró Bu-
dán, július 28-ig Szegeden. Világosnál 
tette le a fegyvert. A császári hadbíró-
ság vészbírósági müködéséért halálra 
(Pest, 1851. okt. 24.) ítélte, majd az ítéle-
tet hat év várfogságra (1852. máj. 5.) 
enyhítette. Öt év után Josefstadtból sza-
badult. 1861–1867 között Komárom vá-
ros főjegyzője, 1864-től a pápai, 1875–
1882 között a debreceni jogakadémia 
tanára. 1881-től haláláig Debrecen város
egyik országgyűlési képviselője. A Deb-
recen városi Honvédegylet tagja volt.]
(Kép a 123. oldalon.)

18 000 Ft

254. FARKAS Emőd: Diákhősök 48-
ban. Regényes történet a szabadság-
harcból
A tanuló iuság számára irta – –. Bp., 
é.n., Magyar Kereskedelmi Közlöny 
(Tolnai ny.). 125 p. Egészoldalas rajzok-
kal illusztrálva.
Hozzákötve:
Farkas Emőd: – – egyéb hazaas el-
beszélései
127–176 p. (folyamatos oldalszámozás-
sal).
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált, an-
gol egészvászon kötésben. 232 mm. Kifo-
gástalan állapotú példány.
(Kép a 123. oldalon.)

8 000 Ft

255. KOSSUTH Lajos: Felelet Gróf 
Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól
Pest, 1841. Landerer és Heckenast. 

(4)+244 p. Első kiadás! Széchenyi talán
legnagyobb vihart kiváltó műve az 
ugyanebben az évben megjelent Kelet 
népe volt, amelyben a szerzőt támadja. 
Erre válaszolt e munkájában Kossuth. 
A kor olyan neves politikusai közül is 
számosan megszólaltak mellette, mint 
Wesselényi, Deák és Eötvös József, sőt 
még a Széchenyi feltétlen hívének szá-
mító Fáy András is bírálta miatta men-
torát. Kettejük vitája egészen 1848-ig 
tartott.
A címlapon, a hátsó verzón és több olda-
lon későbbi, gyűjteményi bélyegzők. 
A könyv elején a lapok alsó és felső széle, a
végén a lapok alsó széle enyhén nedves-
ségfoltos. Az első előzéklap pótolt. Kora-
beli, aranyozott, gerincének peremein szé-
pen javított félbőr kötésben, gerincén 
aranyozott címvignettával. 215 mm.
(Kép a 123. oldalon.)

8 000 Ft

256. LEUTSCH Albert, B[áró]: A ma-
gyar honvédhad. Ajánlva a nemzet 
képviselőinek – – től. Fordítá Glevitz-
ky Sándor
Sárospatak,1861. Ref. Főiskola. 25 p. 
A mű német nyelvű eredeti kiadását 
betiltották!
Fűzve, kiadói, gerincén megerősített papír-
borítóban. 232 mm. Jó állapotú példány. 
Ritka!
[Báró Leutsch Albert (1802–1867) a 
meisseni fejedelemség katonaiskoláján 
végzett, a hannoveri hadseregből kilé-
pett százados, magyar honos földbirto-
kos Zemplén megyében. 1848. május 2-
án szolgálatra jelentkezik az Országos 
Nemzetőri Haditanácsnál. 1848 augusz-
tusában kérésére a magyar hadügymi-
nisztérium századosként beosztja a 
szerbek ellen küzdő cs. kir. 3. Ferdi-
nánd huszárezredhez. Honvéd táborka-
ri százados a bácskai hadtestnél, őr-
nagy, hadosztály vezérkari tiszt a fel-
dunai hadtestnél. Világosnál teszi le a 
fegyvert. 1849. december 6-án Aradon
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halálra, december 18-án tizenhat év vár-
fogságra ítélik. 1856. április 6-án ke-
gyelmet kap (Josefstadtból szabadul).]
[almási Glevitzky Sándor (1827–1902) 
joggyakornok. 1848. május 26-án beáll 
a Kassán alakuló 9. honvédzászlóalj-
hoz. A délvidéki harcok során őrmes-
ter, majd hadnagy lesz. A bánsági had-
test kötelékében szolgált alakulatával, 
zászlóaljának segédtisztje, majd főhad-
nagya. A világosi fegyverletételi jegyzé-
ken századosként szerepelt.]
(Kép a 123. oldalon.)

8 000 Ft

257. SÁRKÁNY József: Kossuth Lajos 
élete és egyénisége – Elfogatásának 
százéves évfordulója alkalmából
Cegléd, 1937. Turini Százas Küldöttség. 
1 t. (Kossuth zugligeti szobrának fény-
képe) +24 p. Első kiadás! Dedikált!
Tűzve, kiadói papírborítóban. 166 mm. Jó 
állapotú példány.
(Kép a 123. oldalon.)

4 000 Ft

258. KÖLCSEY Ferenc: Nemzeti ha-
gyományok. 1826. – – -től
Joó Tibor utószavával. Gyoma, (1941.) 
Kner Izidor. (4)+66+(8) p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Szép, rész-
ben felvágatlan példány.
(Kép a 123. oldalon.)

5 000 Ft

259. [KŐRÖSI Csoma Sándor]: Collec-
ted Works of Alexander Csoma de Kő-
rös. 1–4. kötet
(Szerkesztette: Terjék József). 1–4. kö-
tet. Bp., 1984. Akadémiai Kiadó. 1. 
Sanksrit–Tibetan–English Vocabulary. 
XXXVII+390 p.; 2. Tibetan–English Dic-
tionary. LX+351 p.; 3. Grammar of the 
Tibetan Language. IX+459 p.; 4. Tibetan
Studies. IX+585+(1) p.

A négy kötet egységes, kiadói egészvászon 
kötésben. 243 mm. Szép példány.

12 000 Ft

260. KŐVÁRY László: Székelyhonról 
MDCCCXLI
Kolozsvár, 1842. A kir. Lyceum betűivel.
(6)+205+(3) p.
Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző, a
címlapon ex libris. A második levélen ér-
vénytelenített gyűjteményi bélyegző. 
Szüry: 2692. Korabeli, kopottas aranyozá-
sú, vaknyomásos gerincű félvászon kötés-
ben. A gerinc peremein és a kötéstáblák 
sarkain kis kopással. 208 mm.

18 000 Ft

261. KÚNOS Ignác, Dr.: Török nyelv-
könyv. Nyelvtan, olvasmányok, be-
szélgetések, szójegyzék. 1–2. rész. 
(Egybekötve)
Bp., 1916. Athenaeum. 168 p.; 124+II+60
p. (A török írás, török oldalszámozás-
sal.).
Korabeli félvászon kötésben. 220 mm. Jó 
állapotú példány.

6 000 Ft

262. KÚR Géza: Cseh–Magyar refor-
mátus történeti kapcsolatok
Komárom, 1937. Puzsér Testvérek „Jó-
kai” könyvnyomdája. 96 p. Dedikált! 
„Jánossy Sándor cserkész parancs-
noknak a csicsói táborozás emlékére 
szeretettel. Kúr Géza 1940 aug. 2.”
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
240 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 123. oldalon.)

6 000 Ft

263. LÁSZLÓFFY Aladár: Képeskönyv 
a vonalakról. Versek
Bukarest, 1967. Irodalmi Könyvkiadó. 
133+(2) p. Első kiadás! Dedikált! Meg-
jelent 1000 példányban! A borítólap 
és az illusztrációk Kopacz Mária mun-
kája.
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Kiadói, első kötéstáblájának bal sarkán 
kissé foltos, illusztrált egészvászon kötés-
ben, eredeti, kissé sérült nyl védőborítóval. 
218 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.
[Lászlóy Aladár (1937–2009) Kossuth-
díjas erdélyi magyar költő, író, műfor-
dító, szerkesztő, a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja. Lászlóy Csa-
ba bátyja.]

3 000 Ft

264. LÁZÁR Ervin: A Franka Cirkusz. 
Hangjátékok
Bp., 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
334+(5) p. Első kiadás! Dedikált! A bo-
rító Kecskeméti Kálmán munkája.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
164 mm. Szép példány.

6 000 Ft

265. LENDVAY Andor: Két felvonás 
között
Bp., (1942.) Baross Könyvkiadóvállalat. 
1 t. (kétoldalas; fényképek)+191 p.+3 t. 
(kétoldalas; fényképek). Dedikált! 
„Komor Vilmosnak igaz barátsággal,
emlékezve a sok közös munkára és 
sikerre Lendvay Andor 1943. I. 1.”
Gerincén kissé foltos. Kiadói félvászon kö-
tésben. Összességében jó állapotú pél-
dány.
[Lendvay Andor (1901–1964) a budapes-
ti Operaház és számos európai opera-
ház énekese, a Zeneakadémia tanára. 
1939-ben a második zsidótörvény miatt 
bocsátotta el sok társával együtt az 
Opera. 1945-ig csak az OMIKE Művész-
akció keretében léphetett fel. Kénysze-
rű pihenője idején, 1942-ben megírta 
emlékiratait.]
[Komor Vilmos (1895–1971) Liszt- és 
Kossuth-díjas karmester.]
(Kép a 124. oldalon.)

4 000 Ft

266. [LONGOSZ] Longus: Daphnis és 
Chloé. Pásztorregény. (Fordítása Paul

Louis Courier francia szövege nyo-
mán)
(Wien) [Bécs], é.n., Hellas Verlag (Jas-
per ny.). VI +(2)+78+(1) p.+8 t. (Fritzi 
Löw színes kőnyomatai). Számozott! 
1000 kézzel számozott példányból ez
az 580. számú, kézzel számozott pél-
dány. Könyvbarátok számára készült. 
Kereskedelmi forgalomba nem került. 
A színes litográákat Fritzi Löw saját 
kezűleg rajzolta kőre e mű számára. 
Minden kőnyomatos tábla előtt felira-
tozott védő hártyapapír.
Korabeli félvászon kötésben, kötéstáblá-
ján aranyozott címfelirattal, körül aranyo-
zott élmetszéssel. 218 mm. Szép példány.
(Kép a 124. oldalon.)

6 000 Ft

LÓTENYÉSZTÉS, LOVAGLÁS

267. HANKÓ Béla, Dr.: A hucul ló és 
tenyésztése Turjaremetén
7 táblázattal és 28 eredeti fényképpel. 
Kolozsvár, 1942. Minerva. 82 p. (A M. 
Kir. Földmivelésügyi Minisztérium Ló-
tenyésztési Főosztályának kiadása.). Ol-
dalszámozáson belül fekete-fehér fény-
képekkel illusztrálva.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Fűzve, kiadói papírborítóban. 246 mm. Jó 
állapotú példány. Ritka!
(Kép a 124. oldalon.)

8 000 Ft

268. HORVÁTH Mihály, Dr.: Patkolás-
tan
226 képpel. Bp., 1937. „Pátria”. 120 p. 
Második javított és bővített kiadás. Szö-
vegközti képekkel, rajzokkal gazdagon 
illusztrálva.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Néhány oldalon ceruzás aláhúzás. A ge-
rinc alsó peremén a papír kissé megkopott.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 232 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

6 000 Ft
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269. HORVÁTH Mihály, Dr.: Patkolás-
tan
253 képpel és függelékkel. Bp., 1948. 
„Pátria”. 120 p. Ötödik kiadás. Dedi-
kált! „Szeretettel: 1948. IV. 17. Mis-
ka” Szövegközti képekkel, rajzokkal 
gazdagon illusztrálva.
A borító előlapján régi, tulajdonosi névbe-
jegyzés, a címlapon „Tiszteletpéldány” bé-
lyegző. A gerinc felső peremén a papír kis-
sé megkopott. Fűzve, kiadói 
papírborítóban. 237 mm. Összességében jó
állapotú példány.

8 000 Ft

270. SCHANDL József, Dr.: A ló te-
nyésztése
91 képpel. Bp., 1934. Eggenberger. 224 
p. Második kiadás. /Állattenyésztéstan 
V. kötet/. Szövegközti fekete-fehér 
fényképekkel, rajzokkal, táblázatokkal 
gazdagon illusztrálva.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Néhány oldalon ceruzás javítás, rövid 
széljegyzet. A gerinc felső peremén a papír
kissé megkopott. Fűzve, kiadói papírborí-
tóban. 244 mm. Alsó szélein körülvágat-
lan, összességében jó állapotú példány.

6 000 Ft

271. WALDBAUER Henrik – Sárossy 
László: A messzelovaglás és a buda-
pest-bécsi distáncverseny. Irták: – – és
– – honvédhuszárkapitányok
Pécs, 1909. Blancz József bizománya 
(Wessely és Horváth ny.). 380 p.+34 t. 
(képanyag) + 1 térképmelléklet (kihajt-
ható). Egyetlen kiadás!
Fűzve, kiadói, javított papírborítóban. 
230 mm.

8 000 Ft

272. MACAULAY, [Thomas Babing-
ton]: Ánglia története II. Jakab trónra-
lépte óta. 1–6. kötet. (Teljes)
Forditotta Csengery Antal és (a 3. kötet-
től) Zichy Antal. Bp., 1875–1877. M. Tud.

Akadémia Könyvkiadó-hivatala (Athe-
naeum ny.). 662 p.; 640 p.; 548 p.; 
545+(1) p.; 615+(1) p.; 328+LXIV (tárgy-
mutató) p. Első teljes magyar kiadás! 
Az első két kötet második, átnézett ki-
adás, a többi első kiadás. Thomas Bab-
ington Macaulay (1800–1859) angol esz-
szé- és történetíró monumentális 
történeti műve angol nyelven 1848-ban 
jelent meg. A munka valójában az an-
gol történelemből csak egy rövid perió-
dust beszél el, az 1685 és 1702 közötti 
időket, melyben Anglia úrrá lesz a saját 
maga generálta káoszon, és vér nélküli 
kompromisszummal megszületik az új-
kori Anglia. Studio. 42/361.
Az előzéklapon és a címlapon tulajdonosi 
névbélyegző. Néhány lap enyhén foltos, az 
első kötet 20. oldaláig néhány rövid ceru-
zás aláhúzás. A hat kötet egységes, kiadói.
aranyozott gerincű, préselt, zöld, sorozat 
egészvászon kötésben, a gerincen aranyo-
zott címfelirattal, körül erezett festésű 
lapszélekkel. 184 mm. Jó állapotú sorozat.
(Kép a 124. oldalon.)

10 000 Ft

MAGYAR AVANTGÁRD

273. ELŐRE Képes folyóirat. Volume 
V., No. 49. (V. évfolyam, 49. szám). 
Sunday, Dec. 12, 1920
New-York, 1920. 16 p. A tartalomból: 
A Kommün ellenségei (Bevándorló). 
Pesti bourgeois erkölcsök (Siklóssy). 
Proletárok Vénusz szobra előtt. A dada-
izmusról (Balázs Béla). Stb. Gellért Hu-
gó egy egészoldalas és több szövegközti 
illusztrációjával.
Kiadói, kétszínnyomású, Gellért Hugó ál-
tal illusztrált, gerincén restaurált papírbo-
rítóban. Folio. Jó állapotú példány. Ritka!
[Gellért Hugó, született Grünbaum Hu-
gó (Bp. 1892 – New York 1985) magyar 
festő, grakus. Még gyermekként ke-
rült az USA-ba. New Yorkban kezdte 
művészeti tanulmányait. A National
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Academy of Design (New York) után az 
1910-es évek elején Párizsban volt ösz-
töndíjas. Művészi pályája kezdetén az 
Előre Képes folyóiratban jelentek meg 
rajzai (1916-tól), emellett monumentá-
lis falfestményeket készített New York-i
színházak, szórakozóhelyek számára. 
Kapcsolatban állt Kassákkal és körével. 
1925-ben a The World című lap részére 
kubista szellemű portrékat készített. 
Hírnevet elsősorban a politikai graka 
és karikatúra műfajában szerzett. Il-
lusztrációkat készített a Masses and 
Mainstream, az Amerikai Magyar Író, a 
Kanadai Magyar Munkás, a New Masses
és a Liberator című lapok számára. Ked-
velt technikája volt a szénrajz és a szita-
nyomat. Jelentősek portréi is, amelye-
ken az USA politikai és közéletének 
jeles személyiségeit örökítette meg.]

18 000 Ft

274. ELŐRE Képes folyóirat. Volume 
VI., No. 1. (VI. évfolyam, 1. szám). Sun-
day, Jan. 2, 1921
New-York, 1921. 16 p. A tartalomból: 
A polgári nő (Barta Lajos). Az orosz in-
telligencia állásfoglalása (N. Greges-
kul). A magyarok barátja (Egri Lajos). 
Pesti nyomortanyák. Az orosz munkás-
nő (Nikolajewa). Stb.
Kiadói, kétszínnyomású, Gellért Hugó ál-
tal illusztrált gerincén restaurált papírbo-
rítóban. Folio. Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a borító belső oldalán.)

18 000 Ft

275. ELŐRE Képes folyóirat. Volume 
VI., No. 17. (VI. évfolyam, 17. szám). 
Sunday, April 24, 1921
New-York, 1921. 16 p. A tartalomból: 
A szerelem és az erkölcs. Kapitalista és 
kommunista iskola, A rádiumról. Stb. 
A számban egy egészoldalas Gellért Hu-
gó illusztráció.

Kiadói, kétszínnyomású, Gellért Hugó ál-
tal illusztrált gerincén restaurált papírbo-
rítóban. Folio. Jó állapotú példány. Ritka!

18 000 Ft

276. I-D-Ő (Irányi Dezső): A fekete ég 
aljából. Versek
(Békéscsaba, 1947. Gesmey-nyomda.). 
68 p. Egyetlen kiadás! Dedikált!
Fűzve, kiadói, kétszínnyomású, illusztrált 
(L L) papírborítóban. 144 mm. Szép pél-
dány. Ritka!
(Kép a borító belső oldalán.)

12 000 Ft

277. KASSÁK Lajos: Földem Virágom 
– – válogatott versei
Előszót irta Gyergyai Albert. (Bp., 1935. 
Munka-kiadás – Első Kecskeméti Hir-
lapkiadó- és Nyomda Rt.). 127 p. Első 
kiadás! Aláírt! Más kézírásával írt és
datált ajándékozási bejegyzéssel: 
„A Szegedi Fiatalok Kollégiumának, 
megbecsüléssel, barátsággal: Kassák
Lajos (a szerző neve autográf aláírás-
sal) 1935 VI/8.”
A verzóra újságkivágás ragasztva Kassák 
Lajos nekrológjával. Az előzéklapon és a 
címlapon tulajdonosi névbélyegző. A borí-
tó előlapjának széle belülről szépen javít-
va. Fűzve, kiadói papírborítóban. 250 mm.
Jó állapotú példány.
(Kép a 124. oldalon.)

8 000 Ft

278. KASSÁK Lajos – Victor Vasarely: 
Le cheval meurt les oiseaux s envo-
lent. Fordította: Papp Tibor
Montpelier, 1971. Fata Morgana. [46] p. 
A szerző és Victor Vasarely képeivel il-
lusztrálva.
Fűzve, kiadói, illusztrált, gerincének sar-
kán kissé foltos kartonborítóban. 212 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

8 000 Ft
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279. TAMÁS István: 5 világrész a Szaj-
na partján. Kosztolányi Dezső elősza-
vával
Subotica [Szabadka], (1927. Bácsmegyei
Napló) Minerva RT. ny. 174 p. Első ki-
adás! Dedikált! „Miglitzer Zolinak 
sok szeretettel és barátsággal Tamás 
István Bp. 929. nov. 23.” Kelen Imre 
és Vértes Marcell rajzaival.
Fűzve, kiadói, kétszínnyomású, alsó szélén
enyhén nedvességfoltos papírborítóban. 
Felvágatlan példány. 200 mm. Ritka!
[Tamás István (1904–1974) költészete és
egész irodalmi tevékenysége tulajdon-
képpen a húszas évekre esik, amikor -
atal emigránsként Jugoszláviába érke-
zik, és Szabadkán a Naplónál kap állást, 
s legtermékenyebb újságírójává válik. 
Az évtized végén visszatér Magyaror-
szágra, onnan útja tovább viszi – Ame-
rikába. A riportíró, mint mondta, 
„örökké hegyezett ceruzával és nyitott 
notesszel a zsebében járta a világot”. Az
így szerzett tapasztalatai szívódtak fel 
nemcsak riportjaiban, hanem regényei-
ben is. Párizsi beszámolóinak javát e 
könyvben adta ki. A kötetben interjúk 
találhatók többek között Csáky József-
fel, Réth Alfréddal, Vértes Marcellel, Pi-
cassóval, Ivan Meštrovićcsal, Josephine 
Bakerrel és Mistinguette-tel.]
(Kép a 124. oldalon.)

12 000 Ft

280. VÖRÖS Lobogó Politikai és kriti-
kai hetilap. Szerkeszti Franyó Zoltán. 
I. évfolyam 6. szám. 1919. január 31. 
[Ady emlékszám.]
Bp., 1919. január 31. („Ujságüzem” 
könyvkiadó és nyomda). 16 p. Tűzés 
nélkül. (Ady emlékszám – négy nappal 
a költő halála után jelent meg, ezen kí-
vül az utolsó oldalon a Ma grakai ki-
állításával is foglalkozik.)
225 mm. Szép példány. Nagyon ritka!
(Kép a borító belső oldalán.)

24 000 Ft

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG
KÖNYVTÁRA, MODERN UTA-
ZÓK ÉS FELFEDEZŐK KÖNYV-
TÁRA

281. ALMÁSY László: Autóval Szu-
dánba. Első autó-utazás a Nilus men-
tén. Vadászatok angol-egyiptomi Szu-
dánban
Bp., [1929.] Lampel. 1 t. (címkép), 240 p.
+28 t.
Kiadói, aranyozott, sorozat egészvászon 
kötésben. 225 mm. Jó állapotú példány.

5 000 Ft

282. A FÖLDGÖMB. 1930. A Magyar 
Földrajzi Társaság folyóirata. I. évfo-
lyam 1–3. füzet. 1930. Felelős szer-
kesztő: Dr. Milleker Rezső
(Debrecen, 1930. Tiszántuli Könyv- és 
Lapkiadó R.-t.). 119+(1) p. [A szerzők 
megegyeznek a Magyar Földrajzi Társa-
ság Könyvtárának szerzőivel.]. A kötet-
be helyezve az első évfolyam tartalmá-
nak ismertetője.
Tűzve, kiadói fényképpel illusztrált papír-
borítóban. 238 mm.

3 000 Ft

283. HEDIN, Sven: A vándorló tó. 1–2. 
kötet
(Bp.), [1940.] Franklin-Társulat. 144 p.
+16 t. (8 levélen); (5)+146–291+(3) p.+16 
t. (8 levélen). /A Magyar Földrajzi Tár-
saság Könyvtára./.
A két kötet egységes, kiadói, aranyozott, 
sorozat félvászon kötésben. 224 mm.
(Kép a 124. oldalon.)

6 000 Ft

284. IFJÚSÁG és Élet XIII. évfolyam, 1–
20. szám. (teljes) Földrajz-természet-
tudományi iúsági folyóirat. A Ma-
gyar Földrajzi Társaság didaktikai 
szakosztálya támogatásával. Felelős 
szerkesztő: Horváth Károly
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Megjelenik minden hó 5-én és 20-án. 
XIII. évfolyam, 1–20. szám. (1937. szep-
tember 20. – 1938. június 05.) Bp., 1937. 
(Kertész József könyvnyomdája, Kar-
cag) 372 p. Oldalszámozáson belül szá-
mos szövegközti fényképpel, rajzzal, 
térképpel gazdagon illusztrálva. „Az If-
júság és Élet alapítóinak kitűzött célja, 
hogy az iúság tudását földrajzi és ter-
mészetrajzi olvasmányokkal bővítsék. 
[…] Ismert szakemberek tollából kiváló 
cikkek ismertetik az iúsággal a ma-
gyar haza különböző vidékeit, népét és 
annak életét. Az elszakított országré-
szek egyes vidékeinek, nagyobb városa-
inak ismertetésével ébren tartja a meg-
szállt területekkel való összetartozás 
érzését. Elvezeti a gyermek képzeletét 
idegen világrészek ismeretlen népei kö-
zé is, és azt az ismeretet, amit a földrajz 
az iskolában nyújt, szép színes képekkel
tarkítva, kibővíti.” (Földrajzi Közlemé-
nyek, 1927.).
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben. 245 mm. Jó állapotú példány.

8 000 Ft

285. OSSENDOWSKI, [Ferdynand An-
toni]: Véres napok, cári rabok. From 
president to prison. Fordította Sajó 
Aladár
Bp., (1926.) Franklin-Társulat. 394 (he-
lyesen 294)+(2) p.
Kiadói, aranyozott, sorozat egészvászon 
kötésben. 225 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 124. oldalon.)

5 000 Ft

286. MAGYAR mozdonyvezetők alma-
nachja
Főszerkesztő: Bakos Jenő. Bp., 1932. Or-
szágos Szakcsoport (Tolnai-Ny.). 600 p.
Gazdag szövegközti képanyaggal il-
lusztrálva.
Kiadói, festett, aranyozott, dombornyomá-
sos egészvászon kötésben. Folio. Jó állapo-
tú példány.

(Kép a 125. oldalon.)
6 000 Ft

287. MAGYAR Nők Évkönyve. 1862. 
Második évfolyam. Szerkeszti [Kánya]
Emilia
[Pest], 1862. Engel és Mandello. 1 kő-
nyomatú díszcímlap+3 kőnyomatú t. 
(hártyapapírral védett)+(28)+183+(15) p.
A tartalomból: Acsa. Beczkó. Fraknó. 
Felvidéki tótok. A vándor czigányok. 
Világosvár. Stb. Benne 11 db. szöveg-
közti fametszetes vár-, város- ill. élet-
kép, köztük a ritkán ábrázolt acsai Pró-
nay-kastély és Csobánc vára látképével. 
Kánya Emíliát „Családi Kör” című lapja 
révén az első magyar szerkesztőnőként 
tartja számon az irodalomtörténeti 
szakirodalom. A Magyar Nők Évköny-
vét 1861-től 1864-ig szerkesztette.
Korabeli, kissé kopottas aranyozású, vak-
nyomásos egészvászon kötésben, körül 
márványmintás festésű lapszélekkel. 
240 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

12 000 Ft

288. MAGYAR politikai lexikon. (Poli-
tikai Magyarország). 1–2. kötet. 1914–
1929.; 1929–1935. Szerkesztette: Ma-
darász Elemér
Bp., (1929–1935.) Európa ny. – Merkan-
til ny. 511 p.; 175 p. Mindkét kötet de-
dikált, ugyanazzal a szöveggel! „Ha-
vas Ödön igazgató úrnak hálás 
köszönettel munkám szép nyomdai 
előállításáért. Őszinte tisztelője Ma-
darász Elemér Bpest 1936 jan. 25.” 
Többszáz szövegközti arcképpel. A vi-
lágháború, a forradalmak, az ország 
megcsonkítása után a kor közéleti, poli-
tikai szereplőit mutatja be.
Az első kötet kiadói, aranyozott, álbordá-
zott gerincű félbőr kötésben, a második 
kötet kiadói, aranyozott, álbordázott ge-
rincű egészvászon kötésben. 245 mm. Szép
példány.

14 000 Ft
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289. A MAGYAR Posta Monograája. 
Szerkeszti: Pap Lajos. [Kiadói kolligá-
tum.]
Bp., 1939. (Fráter és Társa ny.). I. Élet-
rajzok. II. Dr. Hennyey Vilmos: „A ma-
gyar posta története”. [Kiadói kolligá-
tum.]. 229+(1) p.; (2)+VI+290 p. 
Szövegközti fényképekkel illusztrálva.
Kiadói, díszesen aranyozott egészvászon 
kötésben, pótolt előzéklapokkal, körül 
márványmintás festésű lapszélekkel. 
230 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 125. oldalon.)

6 000 Ft

290. A MAGYAR Sí Klub évkönyve a 
XXXV. egyesületi évről (1943) Szer-
kesztette Hensch Aladár
Bp., 1944. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 73+(3) p.+1 t. (színes). Készült
300 számozott példányban! Ez a 
250. sz. géppel számozott példány. 
Egészoldalas és szövegközti fényképek-
kel illusztrálva.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 246 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSA-
SÁG ÉS KORA

291. HÁMORI László: Károlyi Mihály, 
a földosztó. Előszót irta: Böhm Vilmos
(Bp., 1946.) Népszava Könyvkiadó. 32 p. 
Egészoldalas képekkel gazdagon il-
lusztrálva.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, 
eredeti, kiadói, kétszínnyomású reklám 
papírszalaggal. 210 mm. Szép példány.
(Kép a 125. oldalon.)

3 000 Ft

292. KRAUS, Karl: Bucsuztató. Halotti
ének az Osztrák–Magyar Monarkia fö-
lött
Fordította: Szini Gyula. Bp., 1919. Kult-

ura. 208 p. /Károlyi-könyvtár I./. [A so-
rozatnak összesen öt darabja jelent 
meg.].
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált (Bíró Mi-
hály által tervezett) papírborítóban. 
180 mm. Jó állapotú, körülvágatlan pél-
dány.
[Karl Kraus osztrák költő, esszéista és 
újságíró. Sokat járt Magyarországon, ő 
és Thomas Mann ugyanazon estén – 
1913. december 6-án – tartottak fölolva-
sást Budapesten, amelyről Ady Endre 
számolt be a Nyugatban.]
(Kép a 125. oldalon.)

6 000 Ft

293. LOMOV A.: A kapitalizmus pusz-
tulása és a kommunizmus szervezése.
Fordította: Szamuely Tibor
(Bp., 1919.) Közoktatásügyi Népbiztos-
ság. 16 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 275 mm. Jó 
állapotú, felvágatlan példány.

8 000 Ft

294. NEGYVEN éve. Jubileumi emlék-
könyv. A Tanácsköztársaság Sza-
bolcs-Szatmár megyei története
Szerkesztette az MSZMP Megyei Bizott-
sága, a TIT megyei szervezete és a Me-
gyei Tanács Művelődésügyi Osztálya. 
Nyíregyháza, 1959. (Szabolcs-Szatmár 
megyei Nyomdaipari Vállalat). 179+(1) 
p.+8 t. (kétoldalas; fényképek).
A borító hátlapján „Tiszteletpéldány” bé-
lyegző. Fűzve, kiadói, illusztrált papírborí-
tóban. 240 mm. Jó állapotú példány. Rit-
ka!
(Kép a 125. oldalon.)

5 000 Ft

295. PROLETÁR Hadsereg: A Vörös 
Hadsereg hivatalos lapja. I. évfolyam 
5. szám. 1919. május 10. Főszerkesztő: 
(Gyetvai János), Helyettes főszerkesz-
tő: (Kaczér Illés)
Bp., 1919. Proletár Hadsereg kiadóhiva-
tala (ny.n.). 6 p. A Magyar Tanácsköz-
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társaság Vörös Hadserege lapjának, az 
1919. május 7-én 37. számával meg-
szűnt „A Vörös Katonának” utódlapja. 
Megjelent hetente háromszor. Legko-
rábbi ismert száma a május 10-i (5. 
szám), de valószínű, hogy ez a számozás
nyomdahibából adódott, és ez volt a 
tényleges 2. szám (a május 8-i, vélhető-
en tényleges első számra utalás van eb-
ben a lapszámban). A Proletár Hadse-
reg utolsó, 29. száma 1919. július 5-én 
jelent meg. A jól szerkesztett, színes ri-
portokkal és fronthírekkel teli négyha-
sábos újság a katonaügyek mellett fog-
lalkozott a bel- és külpolitikával, 
rendeleteket és egyéb hivatalos íráso-
kat közölt. A Szellemi Termékek Orszá-
gos Tanácsa terjesztette.
Folio. Szélein kissé töredezett, közepes ál-
lapotú példány. Ritka!
[Gyetvai János (1889–1967) író, újságíró,
kommunista politikus. Kaczér (Stern) 
Illés (1887–1980) író, újságíró, színda-
rabszerző, Angliában Korda Sándor 
munkatársa.]
(Kép a 125. oldalon.)

8 000 Ft

296. A SZEGÉNY ember. A földmüves-
szegénység kommunista lapja. I. évfo-
lyam. 2. szám. 1919. február 16. Szer-
kesztő: [Jancsó Károly]
Bp., 1919. a Kommunisták Magyaror-
szági Pártja kiadása (ny.n.). 8 p. Folio. 
Szép, felvágatlan példány. A Tanácsköz-
társaság előtti kommunista lapnak csak
két száma jelent meg, szerző nélküli pro-
pagandaírásokkal! Ritka!
(Kép a 125. oldalon.)

8 000 Ft

297. UJ Forradalom. 1–2. szám, 1919. 
március 31., április 7. Szerkesztő: 
[Komjáthy Győző)]. (2 db)
Bp., 1919. Uj Forradalom Szerkesztősé-
ge és Kiadóhivatala (Helios sajtóipari 
üzem). Számonként 8 p. Komjáthy Je-
nő, Barta Sándor stb. verseivel, Dr. Fe-

renczi Sándor, Komjáthy Győző, Puszta-
 Jenő stb. írásaival, Oskar Panizza né-
met pszichiáter és író hírhedt „Das Li-
ebeskonzil” című regényének Szilágyi 
Géza által fordított részletével.
Gerincük alsó és felső részén megnyílt. Fo-
lio. Összességében jó állapotú példányok. 
A tanácsköztársasági lapnak összesen 
csak három száma jelent meg! Ritka!
(Kép a 125. oldalon.)

12 000 Ft

298. MAGYARORSZÁG művészeti em-
lékei. 1–3. kötet. Szerkeszti Gerevich 
Tibor. 1. Gerevich Tibor: Magyaror-
szág románkori emlékei. 2. Horváth 
Henrik: Budapest művészeti emlékei. 
4. Rados Jenő: Magyar kastélyok
Bp., 1938–1939. Királyi Magyar Egyete-
mi Nyomda. 842+(1) p., 1 t. (kihajtható), 
1 térkép (kihajtható), oldalszámozáson 
belül CCLXIV t.; 97 p., 5 t. (3 színes), 
CLX t.+(6) p.; 404 p., 1 térkép (kihajtha-
tó), 11 t., oldalszámozáson belül CLVII t.
+(1) p. (A 4 kötetesre tervezett sorozat 3.
kötete nem jelent meg.)
A három kötet egységes, kiadói, ezüstözött
félbőr kötésben. 285 mm. Jó állapotú pél-
dány.

10 000 Ft

299. MÁLYUSZ Elemér: Az erdélyi 
magyar társadalom a középkorban
Bp., 1988. (MTA Történettudományi In-
tézet). 104 p. /Társadalom- és Művelő-
déstörténeti Tanulmányok 2./. Dedi-
kált! „Gráf Ferenc egyetemi tanár 
úrnak hálás pácinse Mályusz Ele-
mér”
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
235 mm. Szép példány.
A kötetbe helyezve:
Mályusz Elemér autográf levele Gráf
Ferenc orvosprofesszornak
Ebben hálás köszönetét fejezi ki és 
hosszasan méltatja a professzor szak-
mai tudását és hozzáértését, mely hoz-
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zásegítette egészségének felépülését, 
gyógyulását, melynek következtében 
tovább tudja folytatni, kutatásait, tudo-
mányos tevékenységét.
2 kézzel beírt oldal. Méret: 205 mm. Jó ál-
lapotú példány.
[Gráf Ferenc (1914–1990) orvos, hema-
tológus, egyetemi tanár, az orvostudo-
mányok doktora.]

3 000 Ft

300. MÁNDY Iván: Álom a színházról
Bp., 1977. Magvető. 163+(4) p. Első ki-
adás! Dedikált! A kötet grakusa Lá-
bas Endre.
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti il-
lusztrált papírborítóval. 162 mm. Szép 
példány.

3 000 Ft

301. MATUNÁK Mihály: Korpona vár-
kapitányai
Korponán, 1901. Joerges Ágost Özv. és 
Fia ny. 89 p.+1 melléklet (nagyméretű, 
kihajtható; fényképek a várról és a vá-
rosról.).
A borító fedőlapján régi tulajdonosi név-
bejegyzés. Fűzve, kiadói, gerincén szépen 
javított papírborítóban. 230 mm. Jó álla-
potú példány. Árverésen még nem szere-
pelt. Ritka!
(Kép a 125. oldalon.)

10 000 Ft

302. MÁTYÁS Flórián: A magyar nyelv
nnítési törekvések ellenében
Pécsett, 1857. Lyceum. XVII+18–67 p. 
Egyetlen kiadás!
Korabeli, egyszerű papírborítóban. 
225 mm. Szép, felvágatlan, körülvágatlan 
példány.
[Mátyás Flórián (1818–1904) történész, 
nyelvész, az MTA tagja. Autodidakta 
módon szerezte meg széles körű nyelvi 
és történeti ismereteit. Az 1850-es évek-
ben Pécsett telepedett le, és rövid tanári
működését leszámítva kizárólag tudo-
mányos kutatásainak élt. A nnugor 

nyelvhasonlítás ellen lépett fel. Közép-
kori forrásszövegek kiadásával, elemzé-
sével foglalkozott.]

12 000 Ft

303. MÁTYÁS király. Emlékkönyv szü-
letésének ötszázéves fordulójára. 1–2.
kötet
Az I. kötet bevezető tanulmányát írta: 
Gróf Teleki Pál. A II. kötet bevezető ta-
nulmányát írta: Hóman Bálint. Többek 
közreműködésével szerkesztette Luki-
nich Imre. Bp., (1940.) Franklin-Társu-
lat. 574+(1) p.; 522+(2) p. Szövegközti 
képekkel gazdagon illusztrálva.
A két kötet egységes, kiadói, aranyozott, 
piros félbőr kötésben. 266 mm. Szép pél-
dány.

10 000 Ft

304. MÉCS László: Anya kell! Versek 
lányokról és anyákról
Bp, [1943.] Athenaeum. 90 p. 8 színes t. 
(Végh Gusztáv rajzai). Első kiadás! 
A szerző aláírt és számozott (19.) ex 
librisével!
Folio. Kiadói, illusztrált, kissé kopottas ge-
rincfeliratú félvászon kötésben.

3 000 Ft

MÉHÉSZET

305. EMLÉKKÖNYV a német, osztrák 
és magyar méhészek Pozsonyban, 
1914. évi július 25–30-ig tartott, kiállí-
tással egybekapcsolt 59. Vándorgyű-
lése alkalmára
Bp., 1914. „Pátria” 58+(6) p. Egészolda-
las és szövegközti képekkel illusztrálva.
Fűzve, kiadói, a pozsonyi vár kötéstáblára 
ragasztott képével illusztrált papírborító-
ban. 230 mm. Szép példány. Ritka!

8 000 Ft

306. IGNÁCZ Sándor: Méhészet. Gya-
korlati tanácsadó kezdő és előrehala-
dott méhészek számára
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Bp., (1935.) Athenaeum. 292 p. Negye-
dik átdolgozott és bővített kiadás. Lap-
számozáson belül számos egészoldalas 
és szövegközti képpel, ábrával illuszt-
rálva. A kötetbe helyezve egy 1937-es
nagyszalontai falinaptár hátoldalára 
rajzolt amatőr kaptár terv.
Helyenként kissé foltos lapokkal. Fűzve, 
kiadói, színes, illusztrált papírborítóban. 
214 mm.

4 000 Ft

307. ÖRÖSI Pál Zoltán: Méhek között
Bp., 1962. Mezőgazdasági Kiadó. 672 p. 
Hatodik, javított kiadás. Szövegközti 
rajzokkal, ábrákkal gazdagon illusztrál-
va.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, színes, 
illusztrált papírborítóval. 243 mm. Jó álla-
potú példány.

5 000 Ft

308. MÉSZÖLY Miklós: Sötét jelek
Bp., 1957. Magvető Könyvkiadó. 379+(1)
p. Első kiadás! Dedikált! „Barabás 
Pistáéknak sok barátsággal, szere-
tettel Mészöly Miklós 1957 decem-
ber” A kötetbe helyezve egy levél 
Özv. Barabás Istvánnénak címezve 
Mészöly Miklós autográf kézírásá-
val, az alábbi szöveggel: „Kedves 
Asszonyom, most vettem csak kéz-
hez a szomorú hírt – külföldön vol-
tam. Talán tudja – kamaszkorunk 
legjobb barátja – bátyja volt Pista. 
Nehéz volna erről – zamárdi »Atlan-
tiszunk« süllyedt el, ment el vele. 
Így szeretettel, együttérzéssel gon-
dolunk tovább is Pistára – és fogadja 
őszinte részvétünket. Feleségem 
[Polcz Alaine] nevében is, kézcsók-
kal Mészöly Miklós.” A borítékon 
Budapest 1980. IV. 15. dátummal, 
feladóként Mészöly Miklós kézírásá-
val címezve.
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben, 
eredeti, sarkain kissé sérült papírborító-

val. 202 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 126. oldalon.)

8 000 Ft

MILITÁRIA

309. HONVÉDORVOS. A Honvédorvo-
sok Tudományos Egyesületének havi 
folyóirata. Felelős kiadó Dr. Krall An-
tal ezredorvos – Dr. Krassai Antal ez-
redorvos. I–IX. évfolyam. 1929. április 
hó – 1937. nov-dec. (4 kötetbe kötve). 
[Teljes]. (4 db)
Bp.,1929–1937. Honvédorvosok Tudo-
mányos Egyesülete – Centrum Kiadó-
vállalat).
I. évfolyam 1–12. szám. 1929. április – 
1930. március. 279+(1) p. Folyamatos ol-
dalszámozással.
II. (csonka) évfolyam 1930. (1–9. szá-
mig). 237 p. Folyamatos oldalszámozás-
sal.
III. évfolyam. 1931. (1–12. számig). 252 p.
Folyamatos oldalszámozással.
IV. évfolyam. 1932. (1–12. számig). 201 
p. Folyamatos oldalszámozással.
V. évfolyam. 1933. (1–12. számig). 225 p. 
Folyamatos oldalszámozással.
VI. évfolyam. 1934. (1–12. számig). 249 
p. Folyamatos oldalszámozással.
VII. évfolyam. 1935. (1–12. számig). 272 
p. Folyamatos oldalszámozással.
VIII. évfolyam. 1936. (1–12. számig). 251 
p. Folyamatos oldalszámozással.
IX. évfolyam. 1937. (1–12. számig). 221 p.
Folyamatos oldalszámozással.
Egészoldalas és szövegközti fényképekkel, 
rajzokkal, ábrákkal, hirdetésekkel illuszt-
rálva. A 9 évfolyam 4 kötetbe kötve, egysé-
ges, aranyozott gerincfeliratú félvászon 
kötésben. 240 mm. Jó állapotú sorozat. 
Ritka!

18 000 Ft

310. Die REICHSWEHR. [Zigaretten 
Bilderdienst – A Német Birodalmi 
Hadsereg hadnemei – Színes képes 
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gyűjtőalbum]
(Köln-München-Dresden). 1933. Hrsg. 
von Haus Neuerburg Waldorf-Astoria 
und Eckstein-Halpaus. 32 sztl. lev., 280
színes, rajzos, beragasztott matricá-
val. [„Oktatókönyv” a német iúság-
nak, mely matricák gyűjtése és bera-
gasztása során katonai ismeretekhez 
juttatta a későbbiekben hadrafogható 
korosztályt. A matricákat és az albu-
mot, egy a korban népszerű cigaretta 
mellé ajándékként adták. A látványos, 
monumentális militária-album hadne-
menkénti felsorolásban, hazaas, nem 
titkolt erődemonstrációs céllal, színes, 
rajzos életképekben mutatja be a hadá-
szatilag már korszerű Birodalmi Hadse-
reget.]
Fűzve, kiadói, aranyozott kartonkötésben, 
kötéstábláján a Reichswehr aranyozott, 
dombornyomásos címerével. Méret: 
320 mm × 290 mm. Szép, hiánytalan pél-
dány.

20 000 Ft

311. SPORTLÖVÉSZET II. Katonai 
Szemle. A Magyar Néphadsereg Köz-
ponti Folyóirata. IX. évfolyam. Külön-
kiadás. 1959. július. Szolgálati hasz-
nálatra!
(Bp.), 1959. (Katonai Szemle szerkesztő-
sége – Zrínyi ny.). 143 p. 188 szövegközti
rajzzal és ábrával illusztrálva (könyv-
árusi forgalomba nem került, szolgálati 
használatra).
Kiadói félvászon kötésben. 203 mm. Jó ál-
lapotú példány.

4 000 Ft

312. SZEGED sz. kir. város nagytérké-
pe 1930. Tervezet Król Oswald tb. vá-
rosi főmérnök. Az 1944. évi, II. világ-
háborús légi bombázások által sújtott
helyszínek megjelölésével!
Szeged, 1930. Bartos Lipót. Mérték 
nincs megadva. A fekete-fehér térké-
pen színes tussal körbehatárolva és 
megjelölve az 1944. június 2-i, a július 3-

i, az augusztus 20-i, 24-i, 29-i és a szep-
tember 3-i légi bombázások – a légvé-
delmi tüzérség koordinátái alapján 
megadott – területei, helyszínei. Méret: 
940 mm × 1170 mm.
Hátoldalán szépen javított térkép. Mo-
dern kartontokban. Jó állapotú példány. 
Hadtörténeti kuriózum!
Hozzá tartozik:
A Délmagyarország 1984. június 2-i – a 
bombázások 40. évfordulójára írt – 
„Bombák a városra” című, az újságból 
kivágott cikke.

18 000 Ft

313. [MOCSÁRY Lajos] Hungarus: Dé-
libábok hőse
Bp., 1895. Légrády Testvérek 63 p. A kö-
tet Apponyi Albert politikájának bírála-
ta.
Fűzve, kiadói, gerincének alsó peremén ja-
vított papírborítóban. 232 mm. Összeségé-
ben jó állapotú példány.

4 000 Ft

314. MOLNÁR Ferenc: Égi és földi sze-
relem. Dráma 5 felvonásban. Rippl-
Rónai József öt kőnyomatú képmel-
lékletével
Bp., 1922. Pantheon. 159 p.+5 t. (színes 
kőnyomat). A táblák előtt védő hártya-
papírral. Számozott! Aláírt! Készült 
500 számozott példányban. Ez a 82. 
kézzel számozott, Rippl-Rónai József
és Molnár Ferenc által aláírt pél-
dány! A könyv kötéstervét Falus Elek 
készítette. A szerző a századik előadá-
sára jelentette meg művének e bibliol 
kiadását. Az először 1922-ben bemuta-
tott színdarab főszerepét – az akkori 
Magyar Színház előadásaiban – Molnár 
későbbi felesége, az ekkor alig több 
mint húszéves Darvas Lili játszotta. Ta-
lán az is az ő alakításának volt köszön-
hető, hogy a meglehetősen rossz kriti-
kákat kapó dráma sikerdarabbá 
válhatott. A mű díszkiadásának illuszt-
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rálására Molnár a kor ünnepelt festőjét, 
Rippl-Rónai Józsefet kérte fel, aki a kö-
tethez, a Lontit játszó Darvas Liliről öt 
kőnyomatú portrét készített – minden 
felvonáshoz egyet. Az illusztrációk ma-
radandóbbakká és ismertebbé váltak, 
mint maga a színdarab, amelyhez ké-
szültek. (Studio. 33/45.)
Kiadói, gerincén és peremein javított kar-
tonkötésben, gerincén és kötéstábláján 
aranyozott címfelirattal és könyvdísszel. 
277 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 126. oldalon.)

18 000 Ft

315. MOLNÁR István, szekszárdi : 
Emlék-híd. [Gróf Teleki Ferencnek de-
dikált!]
Bp., 1939. Szerző (Kaszás Sándor ny. 
Szekszárd). 80 p. Egyetlen kiadás! De-
dikált! „Gróf Teleki Ferenc igazgató 
urnak a költők nemes szívű pártfo-
gójának legmélyebb tisztelettel 
Szekszárdi Molnár István Bp ’39 dec 
14”
A gerinc felső pereme és a fedőlap sarkai 
javítva. Fűzve, kiadói papírborítóban. 
208 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.

12 000 Ft

316. MOÓR Elemér: Hiung-nuk és hú-
nok
Szeged, 1937. Szeged Városi ny. 22 
p. /A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
Könyvtára IV. (Társadalom- és Népraj-
zi) Szakosztály Közleményei 36. szám/.
A borító fedőlapján, korábbi gyűjteményi 
bélyegző. A borító fedő- és hátlapjának 
széle kissé beszakadt. Fűzve, kiadói papír-
borítóban. 244 mm. Összességében jó álla-
potú példány. Ritka!

3 000 Ft

317. MÓRA Ferenc: A Sándor körül. 
[Rózsa Sándor emlékezete]
Bp., (1942.) Dr. Áchim András Könyvki-

adó (Hungária Nyomda Rt.). 63+(1) p. 
/Százezrek Könyve/.
A verzón ex libris. A címlap két felső sarka
szépen javítva, a borító fedőlapja belülről 
megerősítve. Fűzve, kiadói, színes, illuszt-
rált papírborítóban. 150 mm. Jó állapotú 
példány. Ritka!
(Kép a 126. oldalon.)

4 000 Ft

318. MÓRA Ferenc: Dióbél király és 
társai. (A borítón: Öreg diófák alatt). 
Újabb, átdolgozott kiadás. Mühlbeck 
Károly rajzaival
(Bp., 1934.) Révai. 122+(2) p.
Kiadói, festett, illusztrált egészvászon kö-
tésben. 242 mm. Szép példány.
(Kép a 126. oldalon.)

5 000 Ft

319. MÓRA Ferenc: Kincskereső kis-
ködmön. Mühlbeck Károly rajzaival
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 197+(1) p. 
Harmadik kiadás.
Kiadói, színes, illusztrált félvászon kötés-
ben. 240 mm. Szép példány.
(Kép a 126. oldalon.)

5 000 Ft

320. MÓRICZ Zsigmond: Betyár
Bp., 1937. Athenaeum. 245+(3) p. Első 
kiadás! Aláírt!
Kiadói, aranyozott, gyűjteményes egészvá-
szon kötésben. 215 mm. Jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 126. oldalon.)

6 000 Ft

321. MÓRICZ Zsigmond: Fortunátus. 
Történelmi szindarab három felvo-
násban
(Bp.), 1918.) Érdekes Ujság [Légrády 
ny.). 95+(1) p. Egyetlen kiadás! Az író 
antiszemita tendenciával bíró műve, az 
Érdekes Ujság ingyenes karácsonyi 
melléklete. Kötetünk Móricz Zsigmond 
atalkori drámája, amely 1918 novem-
berében szinte véletlenül látott nyom-
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dafestéket. Az Érdekes Ujság a soron 
következő karácsonyi mellékleteként 
mindenképpen Móricz-művet akart 
adni olvasóinak, így november végén, 
az utolsó pillanatban keresték meg az 
írót, bármit adjon, akár egy füzetet is, 
elég lesz. Móricz egy évek óta ókban 
porosodott munkáját adta oda, s így az 
antiszemita tendenciákat is rejtő mű a 
Móricz név hitelével, olvasatlanul ment
nyomdába. A Móricz-életműnek mellő-
zött darabja, annak ellenére, hogy a 
Nyugat 1924. évi 4. számában Gellért 
Oszkár így méltatja: „A Fortunátus a 
Mohács előtti évben játszódik és Móricz
az új Mohács előtti évben adta ki… Zsi-
dóégetésre készül benne egy magyarba 
oltott oláh–német–lengyel kiskirálya az
országnak, és egy Árpád véréből való 
asszony védi meg fajmagyar gőggel For-
tunátus Imrét, ezt a középkori kéjencet,
ország alkincstárnokát, ezt a zsidó Túri 
Danit vagy Báthory Gábort…” Studio 
44/342.
Fűzve, modern kartonkötésben, az eredeti 
papírborító fedőlapja a kötéstáblára dol-
gozva. 170 mm. Körülvágatlan példány. 
Ritka!
(Kép a 126. oldalon.)

12 000 Ft

322. MÓRICZ Zsigmond: Pipacsok a 
tengeren. Szigethy István rajzaival
(Bp., 1938.) Athenaeum. 127+(1) p. Első 
kiadás!
Kiadói, színes illusztrált félvászon kötés-
ben. 240 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

323. MÓRICZ Zsigmond: Sárarany
Bp., 1937. Athenaeum. 199+(1) p. Alá-
írt!
Kiadói, aranyozott, gyűjteményes, felső pe-
remén kissé sérült egészvászon kötésben. 
215 mm.
(Kép a 126. oldalon.)

5 000 Ft

324. NÁDAI Pál: Ház, kert, napfény
(Bp., 1932. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda). 112+(4) p. Gazdag képanyag-
gal (elsősorban Bauhaus stílusú épület 
és enteriőr fényképek, tervrajzok, alap-
rajzok) illusztrálva.
Kiadói, gerincén szépen pótolt félvászon 
kötésben, keretdíszes címlappal és olda-
lakkal, illusztrált ezüstfóliával bevont 
táblákkal. 300 mm. Összességében jó ál-
lapotú példány.
(Kép a 126. oldalon.)

4 000 Ft

325. NAGY Géza: A magyar viseletek 
története. Rajzolta és festette Nemes 
Mihály. Szövegét írta – –
Bp., 1900. Franklin-Társulat 1 színes 
lith. díszcímlap+XXXIX színes lith. t.
+71 t.(fekete-fehér divattörténeti raj-
zok)+XLVII+(1)+240+(2) p. Első ki-
adás! A legátfogóbb magyar viselettör-
ténettel foglalkozó mű.
Kiadói, díszes, festett, aranyozott, illuszt-
rált, dombornyomásos egészvászon kötés-
ben. Folio. Jó állapotú példány.
(Kép a borítón.)

50 000 Ft

326. NÉMETH Gyula: A magyar rovás-
írás
Bp., 1934. Magyar Tudományos Akadé-
mia (Hornyánszky Viktor ny.). 32 p.+7 
számozott melléklet (4 
kihajtható). /A Magyar Nyelvtudomány
Kézikönyve II. kötet 2. füzet./.
A szövegben ceruzás aláhúzások, lapszéli 
kiemelések. Fűzve, kiadói, gerincén meg-
erősített papírborítóban. 240 mm.

3 000 Ft

NÉPRAJZ

327. BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendá-
rium. A Mária-ünnepek és jelesebb 
napok hazai és közép-európai hagyo-
mányvilágából. 1–2. kötet
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I. kötet: December 1 – Június 30., II. kö-
tet: Július 1 – November 30. Bp., 1977. 
Szent István Társulat. 527+(1) p.; 561+(1)
p. Első kiadás!
A két kötet egységes, kiadói egészvászon 
kötésben, eredeti, illusztrált papírborító-
val. 201 mm. Jó állapotú példány.

5 000 Ft

328. BECK Zoltán: Népszokások Bé-
kés megyében. Néprajzi cikkek, tanul-
mányok
Békéscsaba, 1974. Békés megyei Tanács 
V. B. Művelődésügyi Osztálya és az 
Orosházi Városi Tanács V. B. 219+(1) p. 
A kötetet Lipták Pál rajzai díszítik. De-
dikált! A tartalomból: Lakodalmas szo-
kások Orosházán. Fuzsitolás a kétegy-
házi románoknál. Zángózás. 
Disznótoros szokások Orosházán és 
környékén. Opojim-járás a szarvasi 
szlovákoknál. Halottak húsvétja a két-
egyházi románoknál. A korbácsolás Ge-
rendáson. Stb.
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, il-
lusztrált papírborítóval. 200 mm. Szép 
példány.

3 000 Ft

329. BORSODI László: Az emmi soro-
ónk. Alakok, tréfás esetek, anekdóták
és más jellemző apróságok a palóc 
nép életéből
Gyöngyös, 1926. [Szerző] – (Reiner Fe-
renc ny. Gyöngyös). A tartalomból: Fá-
jin betyárok. A részeg ember sora. Pegy 
nekeőnk pincénk sincs. Sose toraóba-
áta. Nem tudnak a doktorok semmit. 
Palóc egma. A cigánytemetés. Birka 
Geci méltatlankodása. Stb. 161+(1) 
p. /A Gárdonyi Társaság 5. számú kiad-
ványa./.
Fűzve, kiadói, gerincének felső peremén ja-
vított papírborítóban. 180 mm. Ritka!
(Kép a 127. oldalon.)

4 000 Ft

330. KRESZ Mária: Magyar fazekas-
művészet
Szelényi Károly fotóival. (Bp.–Újvidék, 
1991.) Corvina–Forum. 105+(2) p. 321 
színes- és fekete-fehér, egészoldalas és 
szövegközti fényképpel illusztrálva.
Kiadói, színes, illusztrált egészvászon kö-
tésben, eredeti, színes, illusztrált papírbo-
rítóval. 244 mm. Szép példány.

6 000 Ft

331. A MAGYARSÁG néprajza. 1–4 kö-
tet. (Teljes)
Sajtó alá rendezte Czakó Elemér.
1–2 köt. A magyarság tárgyi néprajza
Írta: Bátky Zsigmond, Györy István, 
Viski Károly.
3–4. köt. A magyarság szellemi nép-
rajza
Írta: Berze Nagy János, György Lajos, 
Horger Antal, Solymossy Sándor, 
Szendrey Zsigmond, Tolnai Vilmos, 
Viski Károly, Zlinszky Aladár, N. Bartha
Károly, Gönyey Sándor, Kodály Zoltán…
Bp., (1933–1937). Egyetemi Nyomda. 4 
db. Képekkel, térképekkel, szövegközti 
ábrákkal gazdagon illusztrálva.
A címlapokon régi tulajdonosi névbélyeg-
ző. A négy kötet egységes, kiadói félbőrkö-
tésben, 246 mm. Kollacionált, jó állapotú 
példány.

15 000 Ft

332. MALONYAY Dezső: A magyar 
nép művészete három kötetben. 1–3. 
kötet. (Teljes)
Számos szakértő és művész közremű-
ködésével írta – –. Bp., é.n., ] Franklin-
Társulat. 1. A Balatonmelléke. (2)+304 
p.+XXI t. (színes képek). 2. Bakonytól a 
Tolnamegyei Sárközig. (2)+370 p.+XLVI
t. (színes képek)+76 t. (fekete-fehér ké-
pek). 3. A palócokról. (2)+333 p.+XXIV 
t. (színes képek)+52 t. (fekete-fehér ké-
pek). Egészoldalas és szövegközti ké-
pekkel gazdagon illusztrálva. A mű 5 
kötetes első kiadása 1907 és 1922 között
jelent meg a Franklin-Társulatnál, a 3 
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kötetes változat valójában a 3. 4. és 5. 
kötet, mely Csonka Magyarország terü-
letének népművészetét tárgyalja. Az 
önálló címlappal megjelent kötetek: 
A Balatonmelléke; Bakonytól a tolna-
megyei Sárközig, A palócokról. Egész-
oldalas és szövegközti képekkel gazda-
gon illusztrálva.
A címlapokon és néhány oldalon korábbi, 
érvénytelenített gyűjteményi bélyegző. 
A harmadik kötet gerince szakszerűen pó-
tolt, a verzóknál javított. A három kötet 
egységes, kiadói, aranyozott, egészvászon 
kötésben. 285 mm. Kollacionált példány. 
Ritka!
(Kép a 127. oldalon.)

15 000 Ft

333. NAGY Czirok László: Budártüzek 
mellett. (Kiskunsági anekdoták és né-
pi alakok)
Előszó: Ortutay Gyula. Bp., 1963. Gon-
dolat. 299 p. Dedikált! „Horváth Jó-
zsef esperes plébános úrnak mély 
tisztelettel: Nagy Czirok László. Kk-
halas 965. III/14” Fejezetkezdő raj-
zokkal illusztrálva. A borítót Vincze La-
jos tervezte.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, színes, 
illusztrált papírborítóval. 205 mm. Jó álla-
potú példány.

5 000 Ft

334. OLÁH Andor: „Fűbe fába az or-
vosság!” (Békés megyei népi orvos-
lás). 1–2. kötet. (Egybekötve)
I. kötet: A Mirigy hét lánya, hét a és 
hetvenhét unokája. (A népi orvoslás ér-
telmezése, jellemzése). II. kötet: Adat-
tár. (Békéscsaba, 1983. Békés megyei 
Tanács V. B. – Szegedi ny.). 195 p., 
290+(2) p.+15 sztl. lev.(46 fekete-fehér 
fénykép). Megjelent 2000 példány-
ban!
Kiadói, keménytáblás, illusztrált papírkö-
tésben, eredeti, illusztrált papírborítóval. 
242 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

335. TÁPÉ története és néprajza
(Szerkesztő Juhász Antal. Társszerkesz-
tő Ilia Mihály). [Tápé], 1971. Tápé Köz-
ség Tanácsa (Szegedi ny.) 911 p.+1 mel-
léklet (kihajtható térkép). Egészoldalas 
és szövegközti fényképekkel, képekkel, 
rajzokkal, táblázatokkal, térképvázla-
tokkal gazdagon illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, 
fényképpel illusztrált papírborítóval. 
245 mm. Jó állapotú példány.

5 000 Ft

336. NEUGEBAUER, Ladislaus von 
[Neugebauer László] ford.: Gedichte 
von Alexander Pető. Aus dem Unga-
rischen von – –
Leipzig [Lipcse], 1910. Max Hesses Ver-
lag. 1 t. (Pető Sándor rézmetszetű 
mellképe)+349+(1) p. Dedikált! „Re-
mektollú Barát Árminnak hálás kéz-
szorítással a forditó Bp. 10. III. 19.”
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben. 
170 mm. Szép példány.
[Aszódi Neugebauer László (1845–1919) 
műfordító. Banktisztviselőként dolgo-
zott, emellett szépirodalommal is fog-
lalkozott. 1865-ben jelent meg első for-
dítása a Pester Nachrichtenben, 
amelyben Jókai Mór egyik elbeszélését 
közölte. Ekkor fogalmazódott meg ben-
ne az a terv, hogy Pető költészetét 
megismerteti a német olvasókkal. Több
versfordítását elküldte a kor ismert né-
met költőinek, akik arra buzdították, 
hogy folytassa megkezdett munkáját. 
1878-ban adta ki Pető válogatott verse-
it Jókai Mór előszavával. A műfordítás 
terén szerzett érdemeiért a Pető Tár-
saság és Kisfaludy Társaság is tagjául 
fogadta.]
[Barát Ármin, született Freund (1860–
1937) magyar író, újságíró, műfordító. 
Alapító tagja volt a Vidéki Hírlapírók 
Országos Szövetségének és a temesvári 
Arany János Társaságnak. Publiciszti-
kai munkásságát magyar és német 
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nyelven folytatta. Heine és Lenau ver-
seit magyarra, Arany János, Kiss József, 
Tompa Mihály költeményeit németre 
fordította.]

8 000 Ft

337. NIKOLAI [Nicolai, Christoph 
Friedrich]: Erdővári Klára a’vagy A’ 
Szerelem’ Áldozatja. – – után Német-
ből fordítva Szathmári Királyi Jósef
Kassán, 1825. Vajda Pál Könyváros. 
VI+7–168 p. 1 t., a rézmetszetű címlap 
hiányzik! Klestinszky László kassai 
színműíró és műfordító művei közt 
Szinnyei József is említ hasonló címűt.
Későbbi, aranyozott gerincű, javított félvá-
szon kötésben. 185 mm. Ritka!
(Kép a 127. oldalon.)

8 000 Ft

NÖVÉNYTAN, MEZŐGAZDASÁG

338. BALASSA Frigyes: A cséplőgépek 
szerkezete és azok kezelése
Bp., (1927.) Athenaeum. 280 p. 406 kép-
pel és ábrával illusztrálva.
Korabeli félvászon kötésben, körül már-
ványmintás festésű lapszélekkel, az erede-
ti papírborító fedőlapja az első kötéstáblá-
ra dolgozva. 230 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

339. [CSAPÓ Dániel, kecskeméti]: 
Gazdasági kistűkör. Falusi iuság szá-
mára. Karika Pál, Szentmiklósy Sá-
muel és Tahy Emánuel koszorúzott 
munkáikból szerkesztve kiadta a’ M. 
Gazdasági Egyesület
Budán, 1843. A’ Magyar Kir. Tudomány-
Egyetem betüivel. VII+9–172+(1) p. Első
kiadás! Szövegközti fametszetű ábrák-
kal illusztrálva. A tartalomból: Mész-
föld. Televény. Az ekéről. A’ trágyáról. 
A’ tenkelyről. A’ gyökér-növényekről. 
A’ lovakról. A’ juhokról és kecskékről. 
A lovak betegségei. Juhnyavalyák. A’ 
gyümölcsfák nemesítéséről. A’ szeder-

fákról. A’ fák ellenségeiről, nyavalyái-
ról és orvoslásukról. A’ selyembogarak 
életpályájokról. A’ gubókban levő bá-
bok megfojtásáról. A’ háztartásról er-
kölcsi tekintetben. Stb.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés 
és névbélyegző. A 87. oldalig és a 127. ol-
daltól újrakezdődően a lapok alsó fele hal-
ványan nedvességfoltos. Korabeli, gerin-
cén szépen pótolt félvászon kötésben. 
190 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 127. oldalon.)

8 000 Ft

340. DORNER Béla, enesei: Rétek és 
legelők művelése és termésfokozása. 
272 szövegábrával
Bp., (1928). Athenaeum. 360 p. Második
kiadás. Szövegközti rajzokkal, ábrákkal 
gazdagon illusztrálva.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
Gerincén restaurált, körülvágatlan pél-
dány. 240 mm.

6 000 Ft

341. EMERY, Henry: A növények éle-
te. A növényvilág leirása
A nagy közönség használatára irta – –. 
Forditották Mendlik Alajos és Király 
Pál. Az eredetivel összehasonlította és 
jegyzetekkel kisérte Klein Gyula. Bp., 
1883. K. M. Természettudományi Társu-
lat. XIV+(2)+783+(1) p. /Természettudo-
mányi Könyvkiadó-Vállalat XXII. köte-
te./. Oldalszámozáson belül 
egészoldalas és szövegközti képekkel 
gazdagon illusztrálva.
Kiadói, aranyozott, álbordázott gerincű, 
félbőr sorozatkötésben. 270 mm. Jó álla-
potú példány.

8 000 Ft

342. GÖNCZI Pál: Vezérkönyv a nö-
vénytan tanitása és tanulására. Taní-
tók ’s öntanulók számára Lüben után 
készítette – –
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Pesten, 1852. Az író sajátja (Müller Emil 
könyvnyomdája). (8)+475+III p. Első 
kiadás! Szövegközti fametszetekkel il-
lusztrálva. A tartalomból: Kerek Kapot-
nyak. Fejér Tátkanaf. Fajtlinka Ibolya. 
Kakuk Foszlár. Cser Szigoráll. Terjőke 
Kígyószisz. Bolonditó Csalmatok. Dé-
mutka. Szaka. Csüküllő. Stb.
Az első 7 levél alsó szélén – szöveget nem 
érintő – apró tintafoltok. Az 50. oldalig a 
lapok felső sarkai, valamint a 249. oldaltól
alsó és felső sarkai, a 450. oldaltól a szélei 
enyhén nedvességfoltosak. Korabeli ko-
pottas aranyozású, gerincének szélein szé-
pen javított félvászon kötésben. 203 mm.
(Kép a 127. oldalon.)

8 000 Ft

343. HAZSLINSZKY Frigyes: Magyar-
hon edényes növényeinek füvészeti 
kézikönyve
Pest, 1872. Athenaeum. LXI (helyesen 
LIX)+504 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, körül márványmintás festésű lap-
szélekkel. 158 mm. Szép példány.
(Kép a 127. oldalon.)

6 000 Ft

344. MATUSKA József, Felső-rászto-
kai: Oktatás a’ szederfa és selyembo-
gár tenyésztéséről
Budán, 1845. A m. k. Egyetem’ betűivel. 
X+11–60+(2) p. Második bővített és javí-
tott kiadás.
Két levél a felső sarkán kissé sérült, az 
utolsó levél felső széle javítva. Fűzve, mo-
dern papírkötésben, az eredeti, kiadói pa-
pírborító fedőlapja a borítóra dolgozva. 
188 mm.
(Kép a 127. oldalon.)

12 000 Ft

345. SOMOGYI Imre: Kertmagyaror-
szág felé
Bp., 1943. Magyar Élet (Popper ny., Mo-
nor). 127+(1) p. Második kiadás.
Kiadói, aranyozott gerincfeliratú félvá-

szon kötésben, eredeti, illusztrált papírbo-
rítóval. 198 mm. Jó állapotú példány.
[Somogyi Imre (1902–1947) író, szob-
rász, népnevelő, kertész, mezőgazdasá-
gi szakíró, országgyűlési képviselő. Kö-
tetében szorgalmazza a feledésbe 
merülő magyar állat- és növényfajták, 
illetve mezőgazdasági módszerek visz-
szahonosítását. Említést tesz a szürke 
marháról, a komondorról, a magyar pa-
rasztlóról, a szalontai vörös disznóról, 
de a leventeszervezetek szerepéről is.]

3 000 Ft

346. SZANYI István: Tudnivalók a ma-
gyar fűszerpaprikáról
Szeged, 1937., k.n., 16 p. /M. kir. Mező-
gazdasági Vegykisérleti és Paprikaki-
sérleti Állomás Szeged kiadványai 14./. 
Szövegközti képekkel, ábrákkal illuszt-
rálva.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
230 mm. Szép példány.
(Kép a 127. oldalon.)

3 000 Ft

347. NYIRŐ József: Az én népem
(Bp., 1935.) Révai. 275 p. Aláírt! A bekö-
tési táblát Végh Dezső tervezte.
Kiadói, színes, festett, illusztrált egészha-
lina kötésben. 192 mm. Nagyon szép pél-
dány.
(Kép a 127. oldalon.)

12 000 Ft

348. NYIRŐ József: Isten igájában. Re-
gény. 1–2. kötet. (Egybekötve)
(Bp., 1936.) Révai. 185; 176 p. Aláírt, da-
tált példány!
A címlap hátoldalán régi, angol nyelvű 
gyűjteményi bélyegző. Későbbi, aranyo-
zott gerincfeliratú egészvászon kötésben. 
180 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 128. oldalon.)

12 000 Ft
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349. ORBÁN József: Vezérkönyv az 
egyetemes és hazai történelem tani-
tására néptanítók részére. Készitette 
– –
Sárospatak, 1870. Steinfeld Béla. 304 p. 
Egyetlen kiadás!
Korabeli, aranyozott gerincfeliratú félvá-
szon kötésben, körül erezett festésű lap-
szélekkel. 180 mm. Jó állapotú példány. 
Ritka!
[Orbán József (1818–1896) ev. ref. aka-
démiai tanár. 1861-től a sárospataki 
gimnáziumban oktatott egyetemes tör-
ténelmet, oklevéltant és latin irodal-
mat, majd 1875-től, a sárospataki jog-
akadémia újjászervezése után az 
egyetemes európai jogtörténet és a ma-
gyar alkotmánytörténet tanára ugyan-
itt. 1859 és 1882 között 11 műve jelent 
meg.]
(Kép a 128. oldalon.)

4 000 Ft

ORVOSLÁS, EGÉSZSÉGTAN, 
FÜRDŐKULTÚRA

350.(A[LMÁSI] Balogh Pál): A’ vissza-
igazitásra való feleletnek vissza-igazi-
tása. Feleletül, t. t. professor Bugát 
Pál urnak a’ magyar nyelv ügyében
Pesten, 1831. Wigand Ottó. 49 p.
Fűzve, kötés nélkül. 192 mm. Ritka!
[Almási Balogh Pál (1794–1867) pesti 
homeopata orvos, kezelte Széchenyi 
Istvánt és Kossuth Lajost is. Folyóiratot 
szerkesztett, könyvei jelentek meg, az 
Akadémia tagjává választotta. A címla-
pon említett Bugát Pál, akinek ez a „vá-
lasz” íródott, az orvosi szaknyelv ma-
gyarosításának úttörő alakja.]
(Kép a 128. oldalon.)

8 000 Ft

351. [ALMÁSI Balogh Pál] Paulus Ba-
logh de F. Almás: De evolutione et 
vita encephali. Dissertatio inauguralis
medica… [Doktori értekezés.]

quam consensu et auctoritate magnici
domini praesidis et directoris spectabi-
lis domini decani nec non clarissimo-
rum D. D. professorum pro doctoratus 
laurea, summisque in medicina honori-
bus ac privilegiis legitime obtinendis in 
alma ac celeberrima. Universitate Hun-
garica Pestiensi. In theses adnexas dis-
putabitur in aedibus facultatis medicae 
die januarii MDCCCXXIII. Eruditorum 
examini submittit Paulus Balogh de F. 
Almás. Hungarus nobilis. Pestini [Pest],
1823. Typ. Nob. Joannis Thom. Trattner 
de Petróza. 115+(3) p.
A címlapon korabeli érvénytelenített gyűj-
teményi bélyegző. Fűzve, korabeli, egysze-
rű papírborítóban. 228 mm. Jó állapotú, 
körülvágatlan példány. Árverésen még 
nem szerepelt. Ritka!
(Kép a 128. oldalon.)

12 000 Ft

352. CONSTANTIN Mihály (Constan-
tin, Michael): Értekezés a’ holttestek 
balzsamozásáról, mellyet orvos-doc-
torrá létekor közössé tett – –. Disser-
tatio de methodis balsamendi cada-
vera humana juxta antiquos et 
recentiores quam … publicae disqui-
sitioni submittit …
Pestini [Pest], 1834. Typis Landereria-
nis. 32+(1) p.
A lapok nedvességfoltosak, jobb felső sar-
kuk – szöveget nem érintve – restaurálva. 
Modern, ízléses kartonkötésben, gerincén 
címvignettával. 224 mm. Ritka!
(Kép a 128. oldalon.)

12 000 Ft

353. [CSAPÓ József] Csapo Jósef: Uj 
füves és virágos magyar Kert, melly-
ben mindenik Fünek és Virágnak 
Neve, Neme, Ábrázatja, Természete 
és Ezekhez képest külömbféle Hasz-
nai, értelmessen meg-jegyeztettek 
Csapo Jósef… által
Posonyban és Pesten, 1792. Füskuti 
Landerer Mihály’. 1 t. Andreas Trtina a 
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szerzőt ábrázoló rézmetszetű portréja, 
305+[35] p. A szerző Debrecen város fő-
orvosa volt, ezen művében fő célja az 
orvosilag használható növények ma-
gyar nyelvű bemutatása volt: munkájá-
ban a kor orvostudománya által ismert 
és felhasznált gyógynövényeket mutat-
ja be. Műve inkább orvosi, mint botani-
kai jellegű, emellett viszont a kötetben 
leírt több száz növényfaj neveit öt nyel-
ven is közli. A tartalomból: Ábruta. An-
gyelika. Átkozott tövisk. Bóldog asz-
szonyhaja. Bubnitska. Czigány 
petreselyem. Disznó-kenyér. Égetö 
langasfű. Embererö. Farkas nevetö-fü. 
Higviritz. Hugyos-fü. Isten szakálla. Ló-
kükerts. Mihálykamonya. Ördög szekér
keringö. Ragadomány. A’ meg-jegyzett 
nyavalyáknak. Badgyadás hévség mi-
att. Dühös állat marása ellen. Elmének 
gyengesége. Guga el-vesztés. Lónak 
nyavalyairól. Méh fel-háborodás. Mon-
dolák vagy Száj-Dagadása. Pestises nya-
valyák ellen. Szent Antal tüze. Stb.
Az előzéklapok pótoltak, a rézmetszetű 
portré és az első két levél az eredetihez ha-
sonló, korhű másolattal pótolva! Korhű 
félpergamen kötésben. A kötés és a restau-
rálás Czigler Zsóa restaurátor munkája. 
204 mm.
(Kép a hátsó borítón.)

28 000 Ft

354. DISSZERTÁCIÓK. [Kolligátum]. 
(19 db)
Bemährte Hilfsmitteln, …Menschen
Pressburg [Pozsony], 1779. Franz Au-
gustin Patko. 32 p.
Hozzákötve:
Magyary Kossa Gyula: Régi magyar 
bábákról
(Bp.), 1938. Orvosok és Gyógyszerészek 
Lapja. 34+(1) p.
Hozzákötve:
Krompecher, Alexander: Dissertatio 
inauguralis medico-Pharmacologica 
de Arsenico…
Pestini, (é.n.) Trattner-Károly. 21 p.

Hozzákötve:
Harmath, Martinus: Typhus conta-
giosus Exanthematicus
Budae, 1839. Joannis Gyurián et Martini
Bagó. 22 p.
Hozzákötve:
Daday András, deési: A magyar or-
vos-nevelés multjából
Bp., 1931. Merkantil-ny. 15 p.
Hozzákötve:
Daday András, deési: Gróf Balassi 
Péter házipatikájáról
Bp., 1931. Merkantil-ny. 18 p.
Hozzákötve:
Hasenfeld, Emmanuel, W.: Eaux 
Ferrugineuses thermales Szliács
Paris, 1862. Germer. 29 p. Dedikált!
Hozzákötve:
Kubinyi Ferencz: Doctor Zipser Ke-
resztély András élet-rajza
Pest, 1866. (ny.n.). 20 p. Dedikált!
Hozzákötve:
Daday András, deési: A pestvárme-
gyei első cholerajárvány története
Bp., 1931. Egyesült Kő- és Könyvnyom-
da RT. 106 p.
Hozzákötve:
Siklósy Károly: Harminc évi tapasz-
talat a vizgyógyászat terén dióhéj-
ban
Bp., 1876. Weber és Szenkovis. 47+(1) p.
Hozzákötve:
Chudovszky Móricz: Vázlatok a se-
bészet tanításáról és műveléséről 
Német- és Francziaországban
Bp., 1897, Dobrowsky és Franke. 96 p. 
Dedikált!
Hozzákötve:
Győry Tibor: Egyetemi gyógyszertár 
felállításának tervezete 1813-ban
Bp., 1936. Orvosi Hetilap. 5 p.
Hozzákötve:
Győry Tibor: Sinapius Mihály, a 
XVIII. századvégi antihippokratikus
mozgalom megindítója
Bp., 1914. Orvosi Hetilap. 13 p.
Hozzákötve:
Győry Tibor: Balassa János kineve-
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zése a sebészet tanszékére (1843)
Bp., 1932. Orvosi Hetilap. 7 p.
Hozzákötve:
Győry Tibor: Semmelweis
Bp., 1932. Orvosi Hetilap (Pesti Lloyd-
Társulat ny.). 14 p.
Hozzákötve:
Mayer Ferenc Kolos: Béldi Pál pestis 
elleni orvossága
Bp., 1927. Kir. Magyar Egyetemi Nyom-
da. 8 p. A szerző szignójával a borító 
fedőlapján!
Hozzákötve:
Encyclopedie par l’image Pasteur
[Paris], (é.n.), Librairie Hachette. 64 p. 
Fényképekkel illusztrálva.
Hozzákötve:
Szabó T. Attila: Magyar növény- és 
gyógyszernevek a XVI–XVIII. szá-
zadból
[Kolozsvár, 1958.], Babes-Bolyai Egye-
tem. 162–177 p. Dedikált!
Hozzákötve:
Győry Tibor:A Nagyszombati Egye-
tem orvosi facultásának első évei. 
Wan Swieten emlékezet – Balassa 
előadás
Bp., 1931. Kir. Magyar Egyetemi Nyom-
da. 
29 p.+2 t.
A 19 mű egy kötebe kötve. Későbbi egész-
vászon kötésben, gerincén aranyozott cím-
vignettával. 254 mm. Jó állapotú példány. 
Ritka orvostörténeti gyűjtemény!

18 000 Ft

355. FABINI János’: – – tanítmánya a’ 
szembetegségekről. A’ második, javí-
tott kiadás után fordítá Vajnócz Já-
nos, Dr.
Budán, 1837. A’ M. Tudós Társaság’ 
költségein, a’ M. Királyi Egyetem’ betűi-
vel. VI+332+(2) p. A tartalomból: Alkot-
mányos szövemény. Bandzsallátás. Ber-
zéczesség. Bujasenyves szivárványlob. 
Csipakór. Életmüzetség. Félfőszagga-
tás. Gutaütéses külemény. Honos nya-
valya. Időkörös mor. Koponyalékelés. 

Látacsukálat. Pamárt’ dárdája. Szem-
héjhusany. Stb.
Az utolsó 3 levél felvágatlan. Fűzve, kora-
beli, keretdíszes, gerincén és a borító fedő-
lapján feliratos papírborítóban. 220 mm. 
Jó állapotú példány.

20 000 Ft

356. FREUD, Sigmund: A lélekelem-
zés legújabb eredményei
Debrecen, 1943. (Pannonia Könyv-
nyomda). 216+(8) p. Első magyar nyel-
vű kiadás! /Ampelos Könyvek 1./.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 205 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

357. GRÓSZ Lajos, Dr., [Csatáry]: 
A törvényszéki orvostudomány gya-
korlati kézikönyve, különös tekintet-
tel a legujabb szabályrendeletekre or-
vosok, jogtudók és tanulók számára. 
Írta – –
Pesten, 1873. Pfeifer Ferdinand. 
(4)+VI+(2)+288 p.
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés (Dohnányi). Korabeli, aranyozott 
gerincű egészvászon kötésben. 222 mm. 
Szép példány.

8 000 Ft

358. LEGUJABB és legbiztosb fölfödö-
zés, mint lehessen némelly csekély 
gyógyszer használata…
…s kellő magatartás mellett csupán az 
édes kutviz által az önfertőztetés követ-
kezéseit, az akarat ellen való éjjeli mag-
ömléseket és a fejér folyást legalaposab-
ban megorvosolni, s a féruság 
elgyengült erejét visszaszerezni. Tizen-
nyolczadik megjobbitott eredeti német 
kiadás után magyarositá egy emberba-
rát. Harmadik kiadás. Pesten, 1852. 
Landerer és Heckenast ny. 62 p. Győry 
216. old.
A könyv lapjainak jobb felső sarka – szö-
veget alig érintően – enyhén nedvességfol-
tos. Fűzve, kiadói, előlapján és gerincén ja-
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vított papírborítóban. 218 mm. Körülvá-
gatlan példány.
(Kép a 128. oldalon.)

8 000 Ft

359. OLÁH Gyula, Dr.: A kolera és a 
kolera ellen való védekezés. A nagy 
közönség és a nép használatára
Bp., 1911. Légrády Testvérek. 63 p.
A címlapon korábbi gyűjteményi bélyeg-
ző. Fűzve, kiadói papírborítóban. 168 mm.
(Kép a 128. oldalon.)

6 000 Ft

360. ORVOSI Tár. A Budapesti Királyi 
Orvosegyesület közös munkálatával 
szerkesztik és kiadják: Bugát Pál és 
Flór Ferencz. Harmadik folyamat. El-
ső kötet. 1842. 1–26. szám. 1842. Jan. 
2-kán – Junius 26-kán
Pesten, 1842. Orvosi Tár Hivatalában 
(Trattner-Károlyi ny.). VIII+408 p. 1 t. 
(kihajtható) hiányzik!
Modern félvászon kötésben, gerincén cím-
vignettával. 200 mm. Jó állapotú példány.
Ritka!

12 000 Ft

361. ORVOSI Tár. A Budapesti Királyi 
Orvosegyesület közös munkálatával 
szerkesztik és kiadják: Bugát Pál és 
Flór Ferencz. Harmadik folyamat. 
Harmadik kötet. 1843. 1–25. szám. 
1843. Jan. 1-sőjén – Junius 18-án
Pesten, 1843. Orvosi Tár Hivatalában 
(Trattner-Károlyi ny.). VI+600 p.
A címlap jobb alsó sarka javítva. Modern 
félvászon kötésben, gerincén címvignettá-
val. 225 mm. Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 128. oldalon.)

12 000 Ft

362. RAKITA Alajos: Legujabb orvosi 
házibarát, vagy az önorvos
Értelmes tanácsadó, mint kell a kisebb 
bajokat csupán háziszerekkel gyógyita-

ni; nagyobbaknál pedig, orvos nemlété-
ben, a legszükségesb segedelmet nyuj-
tani. Egy közhasznú népkönyv két tol-
dalékkal. Az első magában foglalja a 
legpróbáltabb háziszerek tárát betű-
rendben. A második rövid utasítást ad a
női szépség fentartásáról és ápolásáról. 
Richter F. után irta, bővitette és a ma-
gyar nép természetéhez alkalmazta – –. 
Szeged, 1856. Burger Zsigmond (Grünn 
János ny.). XIV+299 p. A tartalomból: 
Ebaga. Ebdüh. Hártyás-torokgyík. Íz-
tapló. Kőbántalmak. Pokolvar. Tökda-
ganat. Tüdőtakár. Vérvizelet. Részeg-
ség. Fuladtak (vízben), és ezek életre 
hozása. Stb.
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés és névbélyegző. A lapok enyhén fo-
xing foltosak. Kiadói, gerincének peremein
szépen javított, kopottas kartonkötésben, 
gerincén és kötéstábláján jól olvasható 
címfelirattal. 180 mm. Ritka!
(Kép a 128. oldalon.)

18 000 Ft

363. (SZAKMÁRY Donát, várady): Lu-
csivnai fürdö ismertető leirása és a 
vizgyógyógyintézetnek szabályai
Igló. 1905. Schmidt J. Nyomdája. 21 p. 
Két szövegközti rajzzal illusztrálva.
A 7. oldalon 3 sorban tintaceruzás kieme-
lés. Tűzve, kiadói papírborítóban. 160 mm.
Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 129. oldalon.)

3 000 Ft

364. A SZEGEDI „Pető” gyógyforrás. 
Föltalálására és használatára vonat-
kozó okszerű utasítások és népszerű 
magyarázatok
Ugyszintén ezen csodahatású sós-kese-
rű gyógyvíz használata által elért meg-
lepő kedvező eredményekről szóló kö-
szönő-levelek ismertetése. Bp., 1901. 
Boer E. és társa, ezelőtt „Kosmos” műin-
tézet. 62 p. Első kiadás! Könyvdíszek-
kel.
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Fűzve, kiadói, illusztrált, gerincén szépen 
javított papírborítóban. 162 mm. Összes-
ségében jó állapotú példány. Ritka!

6 000 Ft

365. TATÁR Zoltán: A halotthamvasz-
tás
Nagyvárad, 1911. Láng József ny. 34 p.
Fűzve, kiadói, gerincén sérült papírborító-
ban. 205 mm. Az OSZK nem ismeri. Rit-
ka!

6 000 Ft

366. [TONHÁZY János] Tonhazy, Jo-
hann von: Abhandlung über das be-
rühmte Pischtyaner-Bad und seine 
Anwendung in verschiedenen 
hartnäckigen Krankheiten; als Hand-
buch für Bade-Gäste und Liebhaber 
dieses Bade-Orts, von I. v. Tonhazy M.
Dr. [Tanulmány a híres Pishtyan [Pös-
tyén] fürdőről és annak használatáról 
különféle makacs betegségekben 
szenvedőknek. Kézikönyvként a für-
dővendégeknek és e fürdőhely szerel-
meseinek – – -tól]
Pressburg [Pozsony], 1821. Kart. G. Gn-
ischef. 45 p.
Fűzve, kiadói, keretdíszes papírborítóban. 
180 mm. Jó állapotú példány. Árverésen 
még nem szerepelt. Ritka!

12 000 Ft

367. ZSIGMONDY, Adolpho [Zsig-
mondy Adolf]: Synopsis fontium me-
dicatorum Hungariae praecipuorum 
respectu physico-chemico. Disserta-
tio inauguralis
Vindobonae [Bécs], 1840. Typis Caroli 
Ueberreuter. 40 p. A szerző első meg-
jelent műve! A disszertáció a magyar-
országi termál- és gyógyvizek ásványia-
nyag-összetételét vizsgálja. Többek 
között Pöstény, Buda, Herkulesfürdő, 
Harkány, Daruvár, Nagyvárad, Alsós-
tubnya, Szliács, Királya, Parád, Füred, 
Szalatnya, Bártfa stb. gyógyvizeit elem-

zi orvostudományi, gyógyászati szem-
pontból.
A címlapon korábbi gyűjteményi bélyeg-
ző. Korabeli, egyszerű kartonkötésben. 
214 mm. Jó állapotú példány. Ritka!
[Zsigmondy Adolf (1816–1880) orvostu-
dós. A leopoldstadti fegyház főorvosa, 
majd a bécsi császári és királyi közkór-
ház főorvosa, a fogászat magántanára a 
bécsi egyetemen.]

12 000 Ft

368. OTTLIK Géza: Iskola a határon
Bp., 1959. Magvető Könyvkiadó. 473+(3)
p. Első kiadás!
Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés. 
A 190–200. oldalak jobb alsó sarka – szö-
veget nem érintve – enyhén foltos. A borító
hátlapjának felső széle belülről javítva. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, színes, 
Balogh T. István rajzával illusztrált papír-
borítóval. 192 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 129. oldalon.)

6 000 Ft

369. ÖRKÉNY István: Egyperces no-
vellák. Réber László rajzaival
Bp., 1974. Magvető Kiadó (Alföldi Ny. 
Debrecen). 403+(4) p. III. bővített ki-
adás. Dedikált!
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, il-
lusztrált (Réber László) papírborítóval. 
205 mm. Szép példány.

8 000 Ft

370. [PALOTAI] Csorba Ákos: Törté-
neti és társadalmi képek. Eredeti és 
forditott beszélyek. – – -tól
Aradon, 1866. Szerző – Réthy Lipót ny. 
214 p. Egyetlen kiadás! A szerző első 
megjelent műve! A tartalomból: 
A roszbachi csata. Két kép a lengyel for-
radalomból. A honvéd rózsája. Stb.
Korabeli, aranyozott, vaknyomásos egész-
vászon kötésben, körül pávamintás festé-
sű lapszélekkel. 155 mm. Jó állapotú pél-
dány. Ritka!
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[Csorba Ákos, Palotai (1838–1902) ma-
gyar író, műfordító, újságíró, ügyvéd.]
(Kép a 129. oldalon.)

4 000 Ft

371. PEKÁR Gyula: Don Juan. [Molnár 
Ferencnek dedikált!]
Bp., 1899. Athenaeum. 313+(3) p. Dedi-
kált! „Molnár Ferencznek igazhív 
rokonszenvvel Pekár Gyula Bpest 
’32 decz. 30.”
Néhány levél szélén ceruzás kiemelés 
(Molnár Ferenc?). A címlap hátoldalán ré-
gi, gyűjteményi fölöspéldány bélyegző. Ko-
rabeli, aranyozott gerincfeliratú félvászon 
kötésben, körül márványmintás festésű 
lapszélekkel. 205 mm. Jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 129. oldalon.)

24 000 Ft

372. PERGER János, nagy bányai: A’ 
magyar, és hazája régenten
Pesten, 1831. Nyomtattatott Trattner-
Károlyi Istvánnál. (8)+150+(2)+1 mellék-
let (A magyar Szent Koronát három né-
zetből ábrázoló, nagyméretű, kihajtha-
tó kőnyomat). Egyetlen kiadás! 
Oldalszámozáson belül egy egészolda-
las illusztrációval („Szittya Ábécze”). 
Perger János könyvét „Gróf Széchenyi 
István urnak” ajánlotta. Szentkirályi P. 
34.
Korabeli, keménytáblás papírkötésben. 
210 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 129. oldalon.)

12 000 Ft

373. PETŐFI Sándor: – – összes költe-
ményei. 1842–1846. 1–2. kötet. (Pest, 
1848)
Pest, 1848. Emich Gusztáv (Beimel Jó-
zsef ny.). 1 t. (acélmetszetű címkép)
+390+(4) p.; (6)+369+(9) p. Második ki-
adás.
Hozzá tartozik:
Pető Sándor: – – újabb költeményei 
1847–1849. 1–2. kötet

Pest, 1861. Emich Gusztáv. (4)+284+IV 
p.; (4)+288+IV p. Második, javított ki-
adás.
A címlapokon régi tulajdonosi névbejegy-
zés. Mind a négy kötet lapjai foxing folto-
sak, gerinceik alsó széle kissé megnyílt. 
A négy kötet egységes, kiadói, dúsan ara-
nyozott egészvászon kötésben, körül ara-
nyozott élmetszéssel. 154 mm. Összességé-
ben jó állapotú példány.
(Kép a 129. oldalon.)

28 000 Ft

374. PETŐFI Sándor összes költemé-
nyei. Hazai művészek rajzaival diszi-
tett harmadik népies kiadás. A költő 
arczképével
Bp., [1900.] Athenaeum. 474 p. Oldal-
számozáson belül számos egészoldalas 
és szövegközti képpel, Vaszary János, 
Benczúr Gyula, Bihari Sándor, Vágó Pál 
és mások műveivel illusztrálva.
Kiadói, dúsan aranyozott, zöld egészbőr 
kötésben. 228 mm. Szép példány.
(Kép a 129. oldalon.)

12 000 Ft

PLAKÁT, REKLÁM

375. 1956-os plakát. A munka. Juhász 
Gyula verse
Kossuth-címerrel díszített, nemzeti szí-
nű, keretdíszes plakát. 1956.
Méret: 600 mm × 420 mm. Középen egy-
szer hajtva. Szép példány. Ritka!

8 000 Ft

376. 1956-os plakát. Független és sza-
bad országot!
Kossuth-címerrel díszített, nemzeti szí-
nű, keretdíszes plakát. 1956.
Méret: 600 mm × 420 mm. Középen egy-
szer hajtva. Szép példány. Ritka!
(Kép a 129. oldalon.)

12 000 Ft
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377. AEROXON mézes légyfogó rek-
lámnyomtatvány. [Villamosplakát]
H.n., é.n., [1930-as évek]., ny.n. Színes, 
illusztrált, álló [villamos] kisplakát.
Méret: 338 mm × 185 mm. Hajtva. Szép 
példány.
(Kép a 130. oldalon.)

3 000 Ft

378. AGRO Arzén Védőszerek. Szőlé-
szeti hirdető plakát
Bp., é.n., [1930-as évek]. Klösz Gy. és 
Fia. Monumentális méretű, látványos, 
színes, álló plakát.
Méret: 1260 mm × 950 mm. Hajtva, kifo-
gástalan állapotú példány. Ritka!

30 000 Ft

379. HOCHSINGER Testvérek Vegyé-
szeti Gyára Budapest
(Bp., 1935.) Székely nyomda és könyvki-
adó vállalat, 20 p. (Iroda- és iskolasze-
rek, tenták, bélyegzőfestékek, mézga-
oldatok, ruhakékítők, padlófényesítő 
szerek, fémtisztítószerek, cipő- és bőr-
ápolószerek). Igen gazdag képanyaggal 
illusztrálva.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 238 mm. Szép példány.
(Kép a 130. oldalon.)

6 000 Ft

380. REKLÁMÉLET [Nyomdai, hirde-
tési és művészeti havi szaklap]. VIII. 
évfolyam. 1935. 4., 5., 8. szám. Szer-
keszti [és kiadja] Balogh Sándor (3 db)
Bp., 1935. (Tipográai Műintézet; Löbl 
D. és Fia). 18, 26, 22 p.+ összesen 17 
(4+9+4) melléklet (Színes, kétszínnyo-
mású, fekete-fehér, részben kihajtható, 
ill. két- vagy többoldalas). Valamennyi 
mellékletet tartalmazza. A reklámter-
vek Troy, Zajtai-Szabó, Pekáry István 
(Balatonalmádi), Szemes István (Pensio 
Siófok), Kolozsváry Sándor, Berény Ró-
bert – Bortnyik Sándor (Balaton), Klösz 
György, Nagykovácsy Milenkó, Perl-
mutter Magda és mások munkái. A 4. 

szám borítója feltehetőleg Macskássy 
Gyula, az 5. szám Süsz [István], a 8. 
szám Konecsni Kling [György] munká-
ja.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált, gerincü-
kön eltérő mértékben sérült papírborító-
ban. Folio. (3 db). Ritka!

18 000 Ft

381. SZEGEDI Nemzeti Színház [Váro-
si Szinház] szinházi plakát, Palágyi 
Lajos színházigazgató fényképével
Szeged, 1923. Szegedi keresztény-
nyomda rt.
Méret: 628 mm × 310 mm. Szép példány.
Hozzá tartozik:
Palágyi Lajos sziniigazgató fényképe
[H.n.; é. n.; f.n.]
Méret: 118 mm × 162 mm. Szép példány.
[Palágyi Lajos, szül.: Penyáska Alajos 
(1876–1932) magyar színész, színház-
igazgató. 1907-ben lett a miskolci szín-
ház igazgatója, 1920-tól 1923-ig pedig a 
Szegedi Nemzeti Színház élére ke-
rült. 1922. március havában megülte 15 
éves igazgatói jubileumát. 1925-től a 
budapesti Nemzeti Színháznál műkö-
dött.]

6 000 Ft

382. SZÖRÉNYI Levente – Bródy Já-
nos: István a király. Plakát
A Szegedi Szabadtéri Játékok 1990. au-
gusztus 16–20-i István a király előadá-
sainak színes plakátja, a következő sze-
replők és alkotók aláírásával: Koltay 
Gábor rendező, Szörényi Levente, 
Bródy János, Varga Miklós, Nagy Feró, 
Vikidál Gyula, Sebestyén Márta, For-
gács Péter, Boldizsár Miklós, Konrád 
Antal, Kovács Kriszta stb.
700 mm × 500 mm. Összetekert példány.
Hozzá tartozik:
Boldizsár Miklós: Ezredforduló. 
Opera prózában, két részben 1972–
1974. Szörényi Leventének és Bródy 
Jánosnak, barátaimnak
[Bp.], (1990. Szabad Tér Kiadó-ARCUS 
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Kft. ny.). 49+(3) p. Dedikált! „– Ádám ,
hol vagy…?! Reméljük látunk még 
koncerten, vagy itt-ott, ha errejá-
runk. Szia. Sebestyén Márta” Aláírt!
Többek között: Boldizsár Miklós, Szö-
rényi Levente, Nagy Feró, Vikidál 
Gyula, Koltay Gábor, Makláry Lász-
ló, Kovács Kriszta, Császár Angela, 
Keresztes Ildikó és más szereplők 
autográf aláírásaival!
Fűzve, kiadói, fényképpel illusztrált papír-
borítóban. 278 mm. Szép példány.

12 000 Ft

383. POE Edgár [Poe, Edgar Allan]: – – 
érdekesb novelláiból
Forditotta Hang Ferenc. Pest, 1862. La-
uer és Stolp (Malatin és Holmeyer ny., 
Kalocsa). 277 p. Első magyar nyelvű 
gyűjteményes kiadás! A tartalom: 
A légyott.; Utazás az alvilágra.; A fekete
macska.; A kétalakú.; A rejtély.; A ra-
vasz rókák.; Szerelem az első pillanat-
ra.; Az Usher ház megsemmisülése.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
A 171–175. oldalak felső sarkán – szöveget 
nem érintő – kis szakadás, a 171–203 olda-
lak felső sarkán és a borító hátlapján – 
szöveget nem érintő – kis tintafolt. A 182–
183. oldal szélén és alján ceruzás széljegy-
zet. Későbbi kartonkötésben, az eredeti pa-
pírborító fedő- és hátlapja a kötéstáblára 
dolgozva. Körülvágatlan példány. 
165 mm. Ritka!
(Kép a 130. oldalon.)

8 000 Ft

POLITIKAI ÉS PROPAGANDAKI-
ADVÁNYOK

384. 1942 Május 1
Szerkesztő nélkül. Bp., 1942. (Szeder Fe-
renc országgy. képv. – Világosság-
nyomda Rt.) 8 p. A Szociáldemokrata 
Párt alkalmi, 1942. május 1-re kiadott 
emléklapja. A szociáldemokraták 1898-

tól 1946-ig évente adták ki emléklapjai-
kat a Munka Ünnepére. Kéthly Anna, 
Peyer Károly, Szakasits Árpád és Antal, 
Kállai Gyula, Száva István, Buchinger 
Manó, Millok Sándor, Takács József, 
Földes Mihály, Révész Mihály stb. írása-
ival, Keszthelyi Zoltán stb. verseivel, 
több litográával illusztrálva.
Folio. Szélein töredezett példány. Nagyon 
ritka!
(Kép a 130. oldalon.)

8 000 Ft

385. ALAPI Salamon Aurél: A propa-
ganda és a szövetkezetek
Bp., 1942. (Szerző – Szalay Sándor ny. 
bp.). 110+(2) p. Dedikált! „Édes-
anyámnak sok szeretettel a Aurél 
1942 május 18.” A tartalomból: A tö-
meg és a propaganda. A propaganda és 
a háború. Propaganda a harctéren. Stb.
A kapcsok mellett rozsdafoltokkal. Tűzve, 
kiadói papírborítóban. 228 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.

4 000 Ft

386. BALLA József: Hogyan igazod-
junk el az eszmék útvesztőjében?
Kaposvár, (1948.) Somogymegyei 
Nyomda Rt. 28 p.
Tűzve, kiadói papírborítóban. Ritka!

6 000 Ft

387. BETHLEN György, gróf: Válasz-
tási rendszerek
Bp., 1909. (Franklin-Társulat). 64 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 230 mm. 
Szép példány. Ritka!

3 000 Ft

388. CIANO, Galeazzo gróf: Ciano 
naplója. 1939–1943. Gróf Galeazzo Ci-
ano olasz külügyminiszter, 1936–
1943. Teljes, rövidítés nélküli naplói 
Hugh Gibson szerkesztésében, Sum-
ner Welles előszavával, Bányász 
György fordításában
(Bp.), [1946.] Athenaeum. 538 p.
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Kiadói, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben. 235 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

389. DEMÉNY Pál: Kina küzd. Térkép-
pel
[Bp.], 1938. (Szerző – Klein J. ny.). 79+(1)
p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 228 mm. 
Ritka!

6 000 Ft

390. Az ÉBREDŐ Magyarok Egyesüle-
te Országos Központi Vezetőségének 
1923. évi jelentése
Felelős szerkesztő és kiadó: Freiszper-
ger Béla. Bp., (1923.) Held könyvnyom-
dája. 9 p. Az ÉME működéséről szóló 
gazdasági listák Turchányi Egon (1894–
1969) ügyvezető igazgató (r. k. pap, hit-
oktató, az 56-os forradalom idején 
Mindszenty bíboros titkára), Dr. Fodor 
Gyula főtitkár, Németh Miklós főköny-
velő és az Országos Felügyelőbizottság 
által elfogadva, lezárva.
A borító fedőlapján a Budapesti Kir. 
Ügyészség cenzúrabélyegzője, valamint 
régi gyűjteményi bélyegző. A borító fedő-
lapja és hátlapja elválik a többi laptól. Ki-
adói papírborítóban. Folio. Szélein törede-
zett, viseltes példány. Ritka!
(Kép a 130. oldalon.)

8 000 Ft

391. ELSŐ szabad május 1. A nagyvá-
radi munkásság 1945 május 1-i ünnep-
ségének emlékalbuma
Nagyvárad, 1945. Nagyváradi Munkás 
Athenaeum („Uj Élet” Könyvnyomda). 
Színes és fekete-fehér műmellékletek-
kel, fényképekkel illusztrálva. A borító-
lapot Klein László tervezte.
A borító hátlapján régi tulajdonosi névbe-
jegyzés. Fűzve, kiadói, színes, illusztrált, 
szélein kissé szakadozott papírborítóban. 
205 mm. Ritka!
(Kép a 130. oldalon.)

8 000 Ft

392. FÁBIÁN Béla: Pétervár
Irta – –. Bp., [192?] Légrády Testvérek. 
162+(1) p. A mű szerzőjének több 
könyve is szerepel az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány által 1945-ben ki-
adott Tiltott Könyvek Listáján!
A gerinc peremein, az első és utolsó két le-
vél a belső szélén javítva. Fűzve, kiadói, 
színes, illusztrált (Gara Arnold) papírborí-
tóban. 215 mm. Körülvágatlan példány. 
A mű ezen, illusztrált kiadása nagyon 
ritka!
(Kép a 130. oldalon.)

12 000 Ft

393. GANGYI Ferenc: Istenért – hazá-
ért. Hazaas és alkalmi beszédek, ka-
tonabeszédek
Bp., 1941. Korda R. T. 164 p. „Előszó: Hit 
és hazaság szorosan összefüggő fogal-
mak. Ellenségeink szeretnék úgy fel-
tüntetni a dolgot, mintha a minden né-
pek számára adott katolicizmus 
elnyomója lenne az izzó hazaságnak, 
nemzeti érzésnek. A magyar katoliciz-
musnak nem kell e váddal szemben vé-
denie magát.”
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Fűzve, kiadói, illusztrált (Pál György), pa-
pírborítóban. 198 mm. Szép példány.
(Kép a 130. oldalon.)

4 000 Ft

394. GELEI József: Merre haladjunk? 
Riadó szó a nemzethez
(Bp., 1940.) Athenaeum. 211 p. A tarta-
lomból: A vérközösség és a közösségtu-
dat. Fajvédelem. A honvédség és a kö-
zösségtudat. Nemzetnevelés. Stb. A mű
elkerülhette az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány által 1945-ben kiadott, Til-
tott Könyvek Listájának összeállítói 
gyelmét.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
200 mm. Szép példány.
(Kép a 130. oldalon.)

4 000 Ft
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395. [KIBÉDI] Varga Sándor, Dr.: A né-
met diákság munkája. Szerkeszti: Bu-
day György
Szeged, 1927. (Hirlapkiadó- és Nyomda-
vállalat R.-T.). 17 p. /A Bethlen Gábor 
Kör (Kolozsvár-Szeged) Kiadványai 1./. 
Egyetlen kiadás! A Bethlen Gábor Kör 
1927. október 23-án rendezett első vita-
estélyén tartott előadás anyaga. Az elő-
adás a kommunista és a fajvédő német 
egyetemista diákcsoportok tevékenysé-
gét elemzi. A kör kiadványait az elnök 
Buday György szerkesztette. A Bethlen 
Gábor Kör 1902-ben alakult Kolozsvá-
ron, majd az egyetemmel együtt Sze-
gedre költözött, református bölcsész 
egyesületnek indult, később vitaklub 
lett, ebből nőtt ki a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma, de maga a 
Bethlen Gábor Kör is megmaradt és 
még évekig működött. 1927 és 1930 kö-
zött nyolc saját füzetet adtak ki.
205 mm. Kifogástalan állapotú, felvágat-
lan és körülvágatlan példány.
[(Kibédi) Varga Sándor (1902–1986) 
egyetemi magántanár Szegeden és Bu-
dapesten, a Kolozsvári Filozóai Iskola 
egyik híres tagja, 1951-től a müncheni 
egyetem lozóatanára.]

4 000 Ft

396. KOCZKÁS Gyula, Dr.: Bajcsy-Zsi-
linszky Endre kultúrpolitikája
Bp., 1946. (Műegyetemi ny.). 1 t.+35 p. 
Dedikált! „Őszinte barátsággal 
1948. VII. 20. KGyuszi”
A verzón ex libris. Fűzve, kiadói papírborí-
tóban. 195 mm. Szép példány.

3 000 Ft

397. KOVÁCS Imre: A néma forrada-
lom
(Bp.), [1937.] Cserépfalvi (Pápai Ernő 
ny.). 262+(2) p.+4 t. /Szolgálat és Írás 
Munkatársaságának könyvei/. Második
kiadás. Aláírt! A szerzőt e könyve mi-
att háromhavi börtönre ítélték nemzet-
gyalázás és izgatás miatt.

Fűzve, kiadói, Fenyves Sándor által il-
lusztrált, gerincén szépen javított papírbo-
rítóban. 218 mm.
Hozzá tartozik:
A Néma forradalom a biróság és a 
parlament előtt. Kovács Imre izgatá-
si és nemzetgyalázási pere
(Bp., 1937.) Szolgálat és Irás Munkatár-
saság (Pápai Ernő ny.). 105+(3) p.
Fűzve, kiadói, fényképpel illusztrált, gerin-
cén szépen javított papírborítóban. 
224 mm. Körülvágatlan példány.

4 000 Ft

398. MÉREI Gyula: Munkásmozgal-
mak 1848–49. Iratok a magyar mun-
kásmozgalom történetéhez. Az anya-
got összegyüjtötte és a bevezetést 
irta – –
(Bp., 1947.) Népszava. 269 p. Dedikált! 
„Dr. Hajnal István ny. r. tanár úrnak 
tisztelettel Mérei Gyula 1948. III. 
15.”
Fűzve, kiadói kartonkötésben, eredeti, két-
színnyomású, illusztrált, gerincén szépen 
javított papírborítóval. 240 mm. Összes-
ségében jó állapotú példány.

4 000 Ft

399. NAGYMÁNYOKY Gilbert, P.: 
A ferences missziók vérrel írt történe-
te
Bp., (1944). Ferences Missziók (Kapiszt-
rán-Nyomda, Vác). 239 p. Oldalszámo-
záson belül számos egészoldalas képpel
illusztrálva.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 170 mm. Szép példány.

6 000 Ft

400. NOSZA rajta, jó katonák… 132 
hazaas és lelkesítő katonadal szöve-
ge, a legrégibb időktől egész napjain-
kig
Bp., 1942. Rózsavölgyi és Társa (Anti-
qua nyomda RT.) 46+(2) p.
A kapcsok mentén, a borítólap és lapok al-
ján rozsda- és halvány nedvességfolt. Tűz-
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ve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
222 mm. Ritka!
(Kép a 131. oldalon.)

3 000 Ft

401. NŐK Májusa 1939. [A Szociálde-
mokrata Párt alkalmi, 1939. május 1-
re megjelentetett kiadványa]
Szerkesztő: Lehóczki Anna. Bp., 1939. 
Világosság Könyvnyomda. 8 p. A Szo-
ciáldemokrata Párt alkalmi, 1939. 
május 1-re megjelentetett kiadvá-
nya, amelyet 1914–1947-ben Nők 
Napja címen a március 8-i Nemzet-
közi Nőnap alkalmából adtak ki – ki-
véve az 1939-es, illetve az 1940-es, 
szintén a Nők Májusa címet viselő 
számokat. Szakasits Árpád, Koltói 
Anna stb. írásaival, Berkó Sándor és 
Várnai Zseni verseivel, a címlapon Ján-
di Dávid nagybányai festőművész 
(1893–1944), a 7. oldalon Háy Károly 
László festő, grakus, díszlettervező li-
tográájával. A címlapon a Budapesti 
Kir. Ügyészség 1939. május 2-i átvételi 
pecsétjével és ceruzás jelzetével, egyéb 
ügyészségi jelzetekkel a 3., 5–7. oldalo-
kon. [Posta és Rendeletek Tára 1939. 
máj. 6. (19. szám) 142. old.: az ápr. 27-
én a bp.-i kir. törvényszéknek bemu-
tatott lapot betiltották és a bp.-i kir. 
ügyészség számára begyűjtették.] 
A források ellentmondanak a betiltást 
kiváltó írás(ok)ról. Egyrészről: Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Évkönyve 
1960. (1962.) Bp., OSZK, 185–238. old. 
Markovits Györgyi: Üldözött költészet. 
Kitiltott, elkobzott, perbe fogott verses-
kötetek a Horthy-korszakban – e szerint
a Berkó- és a Várnai-vers miatt tiltották 
be e lap terjesztését. Másrészről: Nép-
szava 1939. jún. 14., 7. oldal. Felmentő 
ítélet Gárdos Mária sajtópörében: egy, a
Nők Májusába írt cikke miatt perelték 
be. Ugyanakkor csak a két köteles pél-
dányt mutatták be az ügyészségnek, 
akik ezt követően felszólították a Vilá-
gosság Nyomdát, hogy állítsák le a lap 

nyomását, így azok az utcára sem kerül-
tek ki. A Gárdos-cikk csak abban a két 
lefoglalt példányban maradt meg, való-
színűleg ezt kihagyva, újranyomhatták 
a számot.
A lapok jobb felső sarka – szöveget nem 
érintve – javítva. 287 mm. Nagyon ritka!

12 000 Ft

402. SÁNDOR Pál: Fajok. Regény
Bp. 1936. Faust. 263 p. „Hogyan alakul 
át egy telivér árja német állami hivatal-
nok, akiről véletlenül kiderül, hogy baj 
van az árjasága körül… zsidóvá, sőt a 
hitleri német-zsidók anyagi és szellemi 
reprezentánsává…” (Korunk. 1936.)
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben. 195 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

403. SZEBB jövőt! A leventék képes 
hetilapja. IV. évfolyam. 1944. Szór-
ványszámok: 2., 4., 7., 8., 10., 13., 14., 
16–24., 28., 29. számok. (18 db)
Szerkeszti: Zalai Fodor Gyula. (Bp., 
1944. Magyar Népművelők Társasága – 
Forrás ny.). Számonként 15+(1) p. Szö-
vegközti fényképekkel, rajzokkal il-
lusztrálva.
Folio. Jó állapotú példányok. (18 db). Az 
1944-es évfolyam ritka!
(Kép a 131. oldalon.)

8 000 Ft

404. A SZEGEDI Hivatásszervezet há-
rom éve. Összeállította: Dr. Radnai 
Mikes
Szeged, (1940. Árpád nyomda). 35 p. 
A Szegedi Hivatásszervezet (vagy a Sze-
gedi Munkásság Hivatásszervezete) 
1937 és 1940 közötti három évének ösz-
szefoglalását taglaló, röpiratszerű kiad-
vány. A baloldal- és liberálisellenes, ke-
resztény érdekvédelmi 
munkásszervezetet a KALOT-alapító 
Kerkai Jenő (1904–1970) jezsuita szerze-
testanár és rendtársa, a később szabad-
kőművessé lett Nagy Töhötöm (1908–

84



1979) alapította. Az 1939-re már orszá-
gossá lett mozgalom 1940-ben csatlako-
zott a Teleki Pál miniszterelnök által is 
támogatott Magyar Szociális Népmoz-
galomhoz. A hivatásszervezetet 
1944-ben és 1946-ban is betiltották.
A borító fedőlapján a Szegedi Kir. Ügyész-
ség cenzúrabélyegzője, valamint régi gyűj-
teményi bélyegző. Tűzve, kiadói papírborí-
tóban. Folio. Jó állapotú példány. Nagyon 
ritka!
(Kép a 131. oldalon.)

12 000 Ft

405. TETTEK-tervek. II. A Kállay-kor-
mány munkássága és politikája (1942 
okt. 1 – 1943 szept. 30.)
Bp., 1943. (Stádium). 176 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 222 mm.

3 000 Ft

406. ÚJSZÁSZY Kálmán, Dr.: A falune-
velés szellemi alapjai
Sárospatak, 1938. Nyomtatta Kisfaludy 
László a Ref. Főiskola betűivel. 143 p. 
A tartalomból: Nemzet és falu. Nevelés 
és állam. Rend és falunevelés. Stb.
A címlapon régi tulajdonosi bejegyzés. 
Fűzve, kiadói, gerincének peremein javí-
tott papírborítóban. 240 mm. Körülvágat-
lan példány.

3 000 Ft

407. A „VIHARSAROK” a biróság 
előtt. Féja Géza pere. (A Budapesti 
Kir. Büntetőtörvényszék 1937 október
14-én tartott főtárgyalásának gyors-
írói feljegyzések alapján készült teljes
szövege.) Előszó: Erdei Ferenc, Illyés 
Gyula, Veres Péter
(Bp., 1937.) Márciusi Front. 47 p. Féja 
Géza (1900–1978) Viharsarok című 
könyve 1937-ben jelent meg, amely mi-
att perbe fogták, elítélték, majd tanári 
állásából is elbocsátották. Féja jelentős 
szerepet játszott a Márciusi Front prog-
ramjának kidolgozásában, ez váltotta ki
írótársai tiltakozását. A kötetben a per 

teljes szövege olvasható. Dr. Szent-
Iványi József ex librisével.
Fűzve, egyszerű papírborítóban. 202 mm. 
Jó állapotú példány.
[Szent-Ivány József (álnéven Zerdahelyi 
József; 1884–1941) földbirtokos, politi-
kus, író, a két világháború közötti szlo-
vákiai magyar politika és közélet egyik 
kiemelkedő személyisége.]

3 000 Ft

408. [PONYVA.] Nemzeti Képes Re-
génytár. Polgár Ferencz: A gyilkos le-
ánya. [Folytatásos regényfolyam.]. 
Szellemi szórakoztatásul mindenki 
számára kiadja: Rubinstein J. Buda-
pesten. I. évfolyam. 1–100. szám. 1–6 
kötet. [Teljes.]. (6 db)
Bp., [cca. 1880-as évek], Rubinstein J. 1-
272 p.; 273–528 p.; 529–800 p.; 801–1056
p.; 1057–1328 p.; 1329–1600 p. Egészol-
dalas és szövegközti fametszetekkel 
gazdagon illusztrálva.
A hat kötet fűzve, modern kartonkötésben.
274 mm. Jó állapotú példány. (6 db).

18 000 Ft

409. PÓSA Lajos: Apró történetek, 
életképek
Bp., (1906.) Singer és Wolfner (Hunga-
ria ny.). 286 p. /Pósa Lajos Munkái 3./. 
Mühlbeck Károly rajzaival.
Korabeli, kopottas egészvászon kötésben, 
az eredeti első kötéstábla a könyvre dol-
gozva. 210 mm.

3 000 Ft

410. QUINET, Edgar: A forradalom. 
[Történelmi tanulmány]. Franciából 
fordította Gróf Károlyi Tibor. 1–2. kö-
tet
Pest, 1871–1872. Lauer Vilmos (Rud-
nyánszky A. ny.). (2)+IV+434 p; (2)+598 
p. A szerzőnek a nagy francia forrada-
lomról írt műve fontos történelmi for-
rásmunka. Liberális szempontból 
mindmáig az egyik legjobb összefoglaló
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mű a francia forradalomról.
Az első kötet lapszélei – szöveget nem 
érintve – enyhén foltosak. A két kötet egy-
séges, korabeli, aranyozott gerincű félvá-
szon kötésben, körül márványmintás fes-
tésű lapszélekkel. 218 mm. A két kötet 
együtt ritka!

12 000 Ft

411. RÁCZ Vilmos, Dr.: Párbajkódex 
és lovagias eljárás
Bp., (1938.) Szerző – Athenaeum ny. 264
p. (Második kiadás. A könyv első kiadá-
sa 1923-ban jelent meg.) „Mottó: Ha 
nem volna lovagias út, akkor úriembe-
rek, akik közt sértés esett, baráti jobbot 
felemelt fővel egymásnak sohasem 
nyujthatnának.”
Kiadói, névre szóló, aranyozott, bibliol 
egészbőr kötésben. 195 mm. Jó állapotú 
példány.
(Kép a 131. oldalon.)

8 000 Ft

412. RADNÓTI Miklós (ford.): Guillau-
me Apollinaire válogatott versei. – –, 
Vas István. Cs. Szabó László tanulmá-
nyával. Pablo Picasso rajzával
Bp., 1940. Vajda János Társaság. 1t.
+74+(5)p. /Flora mundi VI./. Első ki-
adás!
Fűzve, kiadói papírborítóban. 210 mm. 
Szép, felvágatlan, körülvágatlan példány.
(Kép a 131. oldalon.)

14 000 Ft

413. RADÓ Antal: Idegen költők albu-
ma
Műfordítások a XIX. század lyrájából. 
Mannheimer Gusztáv, Cserépy Árpád 
és mások eredeti rajzaival. Bp., 1891. 
Lampel Róbert. XI+(4)+367 p.
Kiadói, festett, aranyozott, préselt egész-
vászon kötésben, körül aranyozott élmet-
széssel. 215 mm. Szép példány.

6 000 Ft

414. RADÓ Antal (összeáll.): Vezér-
csillagok. Velős mondatok és költői 
gondolatok hazai és külföldi remeki-
rók műveiből
Bp., 1901. Franklin-Társulat. 532 p. Ne-
gyedik javitott és bővitett kiadás.
Kiadói félbőr kötésben. 244 mm. Jó állapo-
tú példány.

6 000 Ft

415. RADÓ Antal: Ujabb nemzeti dal-
könyvecske. Jelenkori magyar költők 
verseiből
Bp., (1897.) Lampel Róbert (Wodianer F.
és Fiai). XVIII+431 p. Második, módosí-
tott és bővített kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált 
egészvászon kötésben, körül festett lap-
szélekkel. 160 mm. Szép példány.
(Kép a 131. oldalon.)

4 000 Ft

416. [RADÓ Polikárp]: Libri liturgici 
manuscripti bibliothecarum Hunga-
riae. Tomus I. Libri liturgici ma-
nuscripti ad missam pertinentes. Re-
censuit: Polycarpus Radó, D. Dr.
Bp., 1947. (Egyetemi Nyomda). 223+(1) 
p. /Az Országos Széchényi Könyvtár ki-
adványai XXVI./. Dedikált! „Hajnal 
István professzor úrnak kiváló tisz-
telettel Radó Polikárp”
Fűzve, kiadói papírborítóban. 245 mm. 
Szép, körülvágatlan példány.
[Radó Polikárp, születési nevén Radó 
János (1894–1974) római katolikus pap, 
bencés szerzetes, teológiai doktor, 
könyvtörténész, egyetemi tanár.]

4 000 Ft

417. REMENYIK Zsigmond: Olivér és 
az emberi világ. Regény
(Bp.), [1936.] Athenaeum. (Apocalipsis 
humana) 216 p. Első kiadás! Dedikált!
„Vass Lacinak régi baráti öleléssel 
Remenyik Zsigmond” A címlapot és 
a kötet illusztrációit E. Kandó Gyula 
rajzolta. A szentendrei grakusmű-
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vész Bortnyik Sándor növendéke 
volt.
Kiadói, gerincén szépen javított, illusztrált
félvászon kötésben. 188 mm. Összességé-
ben jó állapotú példány.
(Kép a 131. oldalon.)

4 000 Ft

418. RÉVAY József, Dr.: Árpádok virá-
ga Szent Imre herceg. Jaschik Álmos 
könyvdíszeivel
Bp., 1929. Franklin-Társulat. 
XV+391+16 t. A borító Jaschik Álmos 
munkája.
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált 
egészvászon kötésben. 240 mm. Jó állapo-
tú példány.

4 000 Ft

419. RIBÁRY Ferencz, Dr.: Világtörté-
nelem a mívelt magyar közönség szá-
mára. Írta – –. Földabroszokkal, arcz- 
és mívelődés-történeti képekkel dí-
szített kiadás. 1–8. kötet. (Teljes)
1–3. kötet: Az ó-kor története. 4–5. kö-
tet: A középkor története. 6–8. kötet: 
Az ujkor története. 1. kötet: A keleti né-
pek története. 2. kötet: Görögország és 
Macedonia története. 3. kötet: A római 
birodalom története. 4. kötet: A nép-
vándorlástól a keresztes háborúkig. 5. 
kötet: A tatárjárástól a reformatio kez-
detéig. 6. kötet: A reformatiótól a veszt-
fáliai békeig. 7. kötet: A harminczéves 
háborútól a nagy franczia forradalo-
mig. 8. kötet: A demokratikus mozgal-
mak és a franczia forradalom kora. 
1774–1830. Bp., 1879–1885. Méhner Vil-
mos. 1 t. címkép+692 p.+12 t. (1 kétla-
pos); 674 p.+13 t. (2 kétlapos); (4)+704 p.
+22 t. (1 kétlapos); (2)+728 p.+16 t. (1 
kétlapos); (2)+708 p.+14 t. (1 kétlapos); 1 
t.+733 p.+12 t. (ebből 1 kihajtható ha-
sonmás); 1 t.+753 p.+11 t. (1 kétlapos); 
(6)+1 t.+756+(4) p.+17 t. (1 kétlapos). 
Mindegyik kötet gazdag egészoldalas és
szövegközti képanyaggal illusztrálva.
Hozzá tartozik:

Marczali Henrik: A legujabb kor tör-
ténete 1825–1880
Bp., 1892. Révai Testvérek (Pallas ny.). 
(2)+963 p.
A kilenc kötet egységes, kiadói, aranyozott
gerincű félbőr kötésben. 250 mm. Jó álla-
potú sorozat.

40 000 Ft

420. ROSTY Zsigmond: A tatárjárás 
történelme Negyedik Béla király ide-
jében
Pesten, 1856. Müller Emil ny. 
(10)+163+(3) p.
Az előzéklapon későbbi ajándékozási be-
jegyzés. Korabeli, aranyozott gerincű fél-
vászon kötésben. 228 mm. Jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 131. oldalon.)

8 000 Ft

421. RUZSA Jenő: A kanadai magyar-
ság története. Irta és kiadja – – ev. lel-
kész
(Toronto, 1940. C. K. Publishing Co.) 
510+(2) p. Egészoldalas és szövegközti 
fényképekkel gazdagon illusztrálva.
Fűzve, kiadói, illusztrált, enyhén foltos pa-
pírborítóban és lapokkal. 254 mm. Összes-
ségében jó állapotú példány.

4 000 Ft

422. [SAKK.] Bedő Ödön: Bástyavég-
játékok vezérfonala. (Bástya és gya-
log konguráció). 225 diagrammal
(Bp., 1934.) Népszava-Könyvkereske-
dés. 163+(5) p. Dedikált! „A Futura 
T.E. sakkszakosztályának a sakkul-
túra lelkes barátainak szeretettel 
ajánlom Bpest, 1947. II. 17. Bedő 
Ödön”
A címlapon korábbi gyűjteményi bélyeg-
ző. Korabeli félvászon kötésben. 175 mm. 
Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 132. oldalon.)

4 000 Ft
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423. SAMARJAY Károly: A magyar–
német gyermekbarát. A legkedvel-
tebb regék, elbeszélések, szinjátékok,
mesék és költemények gyüjteménye. 
Magyar, német és részint franczia ol-
vasó könyv az iuság számára
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 1 t.+328 
p. Kétnyelvű kiadás. Első kiadás! 
A tartalomból: Rege az álomország-
ról. A csillagtallérok. A hálás zsidó. 
A kéményseprő. Herkules az orosz-
lánynyal küzd. Mátyás király apródja. 
Columbus Kristóf. Cortez Ferdinand. 
Nagy Sándor és orvosa. A paraszt és a 
kígyó. A kutya, melly urának ebédet 
visz. Az árvizi hajós. Hunyadi. A ha-
lász és a hal. A farkatlan róka. A ló 
és a farkas. A tolvajok és a szamár. Az 
öreg és a halál. Stb.
Későbbi félvászon kötésben. 215 mm. Jó ál-
lapotú példány. Ritka!
[Samarjay Károly (1821–1894) költő, 
gazdatiszt, ügyvéd, az 1848–49. évi for-
radalom és szabadságharc futára. Pető
Sándorhoz baráti kapcsolat fűzte, Er-
délyben, jószágigazgatóként eltöltött 
évei alatt ismerte meg a költőt. 1848 áp-
rilisában ő tudósította a Pesti Hirlapot a
kikindai rácok vérengzéséről, később is 
levelezője volt a folyóiratnak. A szabad-
ságharc alatt futárszolgálatot teljesített.
1854-től ügyvédként dolgozott.]
(Kép a 132. oldalon.)

8 000 Ft

424. SAMARJAY Károly: Költemé-
nyek. Írta – –
Budán, 1845. M. K. Egyetem. VI+222+(2)
p. Egyetlen kiadás! Ritka!
Hozzákötve:
Sárosy Gyula: Költemények – – -tól
Pest, 1858. Boldíni Róbert ny. 
(4)+VI+(2)+341+(1) p. Első kiadás!
A két kötet egybekötve, korabeli, aranyo-
zott gerincű félvászon kötésben, körül 
márványmintás festésű lapszélekkel. 
200 mm. Jó állapotú példány.

6 000 Ft

425. SEBŐK Zsigmond: Mackó úr 
újabb utazásai. Mackó úr a Balato-
non. Mackó úr Budapesten. Mackó úr 
úton. Mühlbeck Károly rajzaival
Bp., (1927.). Singer és Wolfner. 206+(2) 
p. Ötödik kiadás. Szövegközti rajzokkal 
illusztrálva.
A 66. oldalon a szövegközti rajzba beleszí-
neztek. Kiadói, festett, aranyozott, illuszt-
rált, dombornyomásos egészvászon kötés-
ben. 260 mm. Összességében jó állapotú 
példány.

5 000 Ft

426. SOMOGYI János: Káprázatok és 
porszemek. Tiz kötetes jubileumi al-
bum. Negyed-század története dalos 
könyvben, regés könyvben, derűs 
könyvben. 1883–1909. Kiadja az „Or-
szágos Ellenőr” szerkesztősége Kecs-
keméten. (1–10. kötet, egybekötve. Ki-
adói kolligátum)
Első csoport: Káprázatok. 1. Pillangók 
országában. Hegyek ormán. 2. Izzó 
szivből. 3. Rónák titka. Második cso-
port: Porszemek. (Eredeti, eddig sehol, 
senki tollából meg nem jelent tréfák, 
versek, sziporkák.) 4. Kacagó faluk. 5. 
Kacagó városok. 6. Kacagó világ. Falusi 
köntösben. 7. Ártatlan huncutságok. 8. 
Mucsai históriák. 9. Hajótörött. 10. Száz
népdal. Szeged, 1909. Engel Lajos 
könyvnyomdája. 2 t. (díszcímlap + cím-
kép)+(2)+32 p.; (3)–61+(1) p.; (3)–42 p.; 
(3)–64 p.; (3)–79+(1) p.; (3)–87+(1) p.; (3)–
68 p.; (3)–75+(1) p.; 56 p.; 40 p.; (3)–
37+(3) p.; 31+(1) p. Második kiadás. G. 
Fekete Gyula, Sztankay Lajos, Dirner 
Béla, Szabó Antal és Lendvay Rezső szö-
vegközti rajzaival gazdagon illusztrált. 
Szüry 4024.
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált, sze-
cessziós mintázatú, dombornyomásos 
egészvászon kötésben, körül erezett festé-
sű lapszélekkel. 264 mm. Szép példány.
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

10 000 Ft
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427. SZABÓ Lőrinc: A huszonhatodik 
év
Lírai rekviem százhúsz szonettben. (K. 
E. emlékére.) Bp., 1957. Magvető. 1 t. 
(Korzáti Erzsébet portréja, Ferenczy Bé-
ni plakettje)+(8)+120 (szonett)+(11) p. 
Első kiadás! Aláírt, datált példány! 
Az ajánlás Szabó Lőrinc múzsája, Vékes
Ödönné Korzáti Erzsébetnek szólt.
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, il-
lusztrált papírborítóval. 172 mm. Szép 
példány.

6 000 Ft

428. SZABÓ Magda: Abigél. Regény
Bp., 1970. Móra Könyvkiadó. 365+(3) p. 
Első kiadás! Aláírt!
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, illuszt-
rált, felső peremén és belsején szépen javí-
tott papírborítóval. 205 mm. Jó állapotú 
példány.
(Kép a 132. oldalon.)

8 000 Ft

429. SZABÓ Zoltán: Szerelmes föld-
rajz. [Márai Sándornak dedikált!]
(Bp., 1942.) Nyugat (Hungária ny.). 
202+(1) p. 200 mm. Első kiadás! Dedi-
kált! „Márai Sándornak szeretettel 
Szabó Zoltán”
A verzón Ertsey Péter ex librise. A lapok 
alsó széle a 80. oldaltól – szöveget nem 
érintve – enyhén nedvességfoltos. Fűzve, 
eredeti, színes, illusztrált, javított kiadói 
papírborítóval. 200 mm.
(Kép a 132. oldalon.)

8 000 Ft

SZAKÁCSKÖNYV, GASZTRONÓ-
MIA, BORÁSZAT

430. CSÁKY Sándor: A huszadik szá-
zad szakácsművészete. III. bővitett ki-
adás
(Melléklet: Szótár különös tekintettel a 
szakácsművészet terén használatos 
francia szavak és kifejezések magyar,

német és angol forditására. Összeállí-
totta: Marencich Ottó). Bp., [Morvaoszt-
rava] Mor. Ostrava, 1936. Julius Kittl ut.,
Keller és társa. „Pető” irodalmi válla-
lat. (8 hirdetés)+832+61+(12 hirdetés) p. 
Dedikált! „Nagyságos Domafalvi 
Dittmayer Andor úrnak szerény 
munkámat nagy becsű jó indulatába 
ajánlom baráti tisztelettel őszinte hí-
ve Csáky Sándor 1936-X-20. Bpes-
ten” Horváth: 253.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, 
eredeti, kiadói karton védőtokban. 
240 mm. Szép példány.
(Kép a 132. oldalon.)

12 000 Ft

431. DR. Oetker A. házi vényjei. [Étel-
receptek]
H.n., é.n. [1911?], k.n. 19 p.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
Árverésen még nem szerepelt. Ritka!

8 000 Ft

432. FŐPINCÉREK Lapja. A Főpincé-
rek Országos Egyesületének hivatalos
közlönye. Gazdasági és társadalmi fo-
lyóirat. III. évfolyam 1–8. sz. 1930. ja-
nuár – 1930. augusztus. Felelős szer-
kesztő: Hajdu Antal. (8 db)
(Bp.), 1930. Főpincérek Országos Egye-
sülete, Hollósy János könyvnyomtató. 
Ismétlődő lapszámozással: 8-8 p., szö-
vegközti képanyaggal illusztrálva, szá-
mos korabeli hirdetéssel (pezsgők, bo-
rok, sörök és cégek). Hajtva, kiadói 
papírborítóban, részben felvágatlan. 
A folyóiratok címlapjain különböző he-
lyeken a Budapesti Ügyészség cenzúra-
bélyegzőjével.
A 8. szám sérült. Összességében jó állapo-
tú példányok. (8 db). Folio. Ritka!

12 000 Ft

433. HAVAS József: Utazás Német-, 
Franczia- és Olaszország nevezetesb 
vidékein mezei gazdászat, s leginkább
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a bor- és selyem-termelés érdekében. 
Írta – –
Pesten, 1855. Szerző. (Herz János ny.). 
199 p. Egyetlen kiadás! A szerző a re-
formkorban Pest városának főbírája-
ként és országgyűlési követeként mű-
ködött. Gróf Széchenyi Istvánnal 
együttműködve fontos szerepet vállalt 
a Nemzeti Casino fejlesztésében, egy 
ideig a Casino igazgatói posztját is be-
töltötte. Kőbányai birtokán konyakgyár
üzemelt, de foglalkozott méhészettel, 
selyemtenyésztéssel, malomiparral, 
kertészettel és vasúttal is. A Sashegyen 
telepített szőlője országos hírű volt. Az 
utazásai során megismert szőlőfajok 
hazai telepítését szorgalmazta, ezt tar-
totta ugyanis a legfontosabbnak a ma-
gyar bortermelés hírnevének növelése 
érdekében. 1857-ben a nem sokkal ko-
rábban újjáalakított Magyar Gazdasági 
Egyesület borkezelési, szőlőművelési 
szakosztályának elnökévé választották.
A lapok sarkai enyhén nedvességfoltosak. 
Fűzve, kiadói, javított papírborítóban. Kö-
rülvágatlan példány. 225 mm.
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

10 000 Ft

434. HUNYADY Erzsébet, bányhu-
nyadi: A jó házi konyha. Igy kell főzni! 
A sütés-főzés tudományának új kóde-
xe
Bp., (1946.) Új Idők (Singer és Wolfner). 
468 p. Kilencedik kiadás.
A gerinc bal alsó sarkán apró szakadás. 
néhány oldalon ceruzás aláhúzás, kieme-
lés. Kiadói félvászon kötésben. 244 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

8 000 Ft

435. KAPITÁN Mária: 50 ebéd. Fele-
let: „Mit főzzek?” kérdésre
(Bp.), 1944. Szerző (Ladányi-ny.). 68 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 195 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

436. KERESZTÉNY Fogyasztási Szö-
vetkezet Senta-Tornjos [Zenta-Tor-
nyos] Naptár 1939. [Étel- és cukrásza-
ti receptekkel.]. Füszer, festék, rövid- 
és gyarmatáru kereskedése, bor, sör 
és pálinka korlátlan kimérése
(H.n.), 1939. (Lux nyomda, Stari Becej 
[Óbecse]). 32 p. A 16–27 oldalak kö-
zött étel- és cukrászati receptekkel.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
225 mm. Szép példány. Hazai közgyűjte-
ményben nem található. Árverésen még 
nem szerepelt. Ritka!
(Kép a 132. oldalon.)

18 000 Ft

437. KRASZNAI Elza, M.: Kézi sza-
kácskönyv. Terjedelme 64 oldal. 144 
recept. Összeállította: – –
Bp., é.n., Tolnai. 63+(1) p.
A borító fedőlapján régi tulajdonosi név-
bejegyzés. Fűzve, kiadói, színes, illusztrált,
gerincén javított papírborítóban. 150 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

8 000 Ft

438. MOJZER Ferenc: A szállodás-
vendéglős szak ÁBC-je
Győr, 1927. (Szerző) Nitsmann-Nyom-
da. 80+(3) p. Első kiadás! Dedikált! 
„Tekintetes Dittmayer Andor urnak 
tiszteletem jeléül Mojzer Ferenc 
szerző Győr 1928 November hó 16-
án” A kötetbe helyezve a szerző auto-
gráf levele a dedikáció címzettjéhez: 
„Tekintetes Dittmayer Andor urnak 
Budapest Igen tisztelt uram Engedje 
meg midőn bátor vagyok becses te-
kintésére a … Könyvem második bő-
vitett és javitott kiadásában egy tisz-
telt példányt igaz tiszteletem jeléül 
mit kérem elfogadni sziveskedjen 
Teljes tisztelettel Mojzer Ferenc 
Győr 1930 szep ho” A kötet szerzőjé-
nek őse, régi balatoni vendéglátós di-
nasztia alapítója, kocsmáros, vendég-
lős, szállodás. Kocsmáját a veszprémi 
püspökségtől bérelte, később megvette,
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és halála után az utódok rendre bérbe 
adták a „Balaton” néven ismertté lett 
vendéglőt. Az öreg kocsmáros nevét 
Eötvös Károly tette halhatatlanná az 
„Utazás a Balaton körül” című munká-
jában.
Néhány levélen ceruzás bejegyzés, kieme-
lés. Fűzve, kiadói papírborítóban. 183 mm.
Jó állapotú példány.
[(Dittmayer) Domafalvi Andor a Buda-
pesti Vendéglős Szakirányú Iskola sza-
kácsművészet tanára.]
(Kép a 132. oldalon.)

12 000 Ft

439. [PÉCHY Lórántné] Erzsi néni: Er-
zsi néni befőttes könyve. (Hogy’ kell 
befőzni?)
A gyümölcs, főzelék stb. befőtt készité-
sének gyakorlati kézikönyve. Bp., 
(1912.) Szerző (Jóba Elek ny. Nyíregyhá-
za.).102 p. Ötödik kiadás.
Az előzéklapok pótoltak, a címvignettán 
apró szakadás, a kötéstábla felső sarka 
enyhén foltos. Kiadói, gerincén szépen ja-
vított félvászon kötésben, kötéstábláján 
címvignettás felirattal. 178 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 133. oldalon.)

6 000 Ft

440. POHÁRKÖSZÖNTŐK
Bp., é.n., Tolnai. 64 p.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 150 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 133. oldalon.)

3 000 Ft

441. RÁDIÓ-szakácskönyv. Össze-
gyűjtötték a Magyar Rádió Mit Főz-
zünk? előadásait tartó háziasszonyok
Vitéz Somogyváry Gyula előszavával. 
(Bp.) [1943 körül]. Franklin-Társulat. 
158+(1) p. Egyetlen kiadás!
Kiadói, színes, fényképpel illusztrált félvá-
szon kötésben. 222 mm. Összességében jó 
állapotú példány.

(Kép a 133. oldalon.)
4 000 Ft

442. SÁROSI Bella: Legjobb szegedi 
szakácskönyv
Számos, a szöveg közé nyomatott ábrá-
val. Bp., [1912.] Magyar Kereskedelmi 
Közlöny (Uránia ny.). 350+(2) p. Máso-
dik bővített kiadás. Szövegközti képek-
kel illusztrálva.
Helyenként enyhén foltos lapokkal. Ki-
adói, színes, illusztrált, félvászon kötés-
ben. 215 mm. Összességében jó állapotú 
példány.

8 000 Ft

443. STEGMÜLLER Mária, Barótiné: 
A főzőládáról
Bp., 1925. Katholikus Háziasszonyok 
Országos Szövetsége. 19 p. Oldalszámo-
záson belül egy kétoldalas rajzzal.
Tűzve, kiadói papírborítóban, a borító sar-
kain kis töredezéssel. 168 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány. Árverésen még 
nem szerepelt. Ritka!
(Kép a 133. oldalon.)

8 000 Ft

444. SZABÓ Józsefné, özv.: Disznóölés
– feldolgozás
(Bp.), 1959. Minerva. 85+(2) p.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 202 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

445. TÖRÖK Ferencné: Gazdaságos 
kipróbált cukrászati receptek
Cluj [Kolozsvár], 1936. C. Graca-nyom-
da. 63+(1) p.
Az első oldalon régi tulajdonosi névbe-
jegyzés. A borító fedőlapja és néhány levél 
kissé foltos. Néhány levélen ceruzás alá-
húzás és kiemelés. Fűzve, kiadói papírbo-
rítóban. 198 mm. Hazai közgyűjtemény-
ben nem található. Árverésen még nem 
szerepelt. Ritka!
(Kép a 133. oldalon.)

14 000 Ft
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446. Az UJ Idők receptkönyve
Bp., (1931.) Singer és Wolfner. 
XVI+272+(8) p.
Hozzá tartozik:
Az Uj Idők második receptkönyve. 
600 kitűnő recept
Bp., (1934.) Singer és Wolfner (Athenae-
um ny.). 240 p. Ritka!
Hozzá tartozik:
Az Uj Idők Egészségi Kódexe
Bp., (1932.) Singer és Wolfner (Athenae-
um ny.). 256 p.
A három kötet egységes, kiadói, aranyo-
zott egészvászon kötésben. 185 mm. Jó ál-
lapotú példányok.

6 000 Ft

447. VÁRNAGY Miklósné: A méz fel-
használása a háztartásban
Szerző és kiadó: – –. Bp., [1940.] Szerző 
– – „Pátria”. 48 p. Harmadik kiadás.
A borító előlapján, a címlapon és több ol-
dalon korábbi tulajdonosi névbélyegző. 
A borító fedőlapjának jobb alsó sarkán kis
hiány. Fűzve, kiadói, illusztrált (Révfy Ist-
ván) papírborítóban. 230 mm.

3 000 Ft

448. SZALAY László: A magyarországi 
szerb telepek jogviszonya az állam-
hoz
[Pest, 1861. Heckenast Gusztáv.]. 143 p.
A címlap korhű másolattal pótolva. Kora-
beli, kopottas aranyozású félvászon kötés-
ben, az eredeti belső címlap egy-egy da-
rabja a könyv elejébe és végére bekötve. 
185 mm.

6 000 Ft

449. SZANA Tamás: Egy amateur nap-
lójából
Bp., 1899. Athenaeum. (4)+183+(2) p. 
Egyetlen kiadás! Dedikált! „Kiszely 
Gézának szeretettel Budapest 899 
maj. 21 Szana Tamás” Érdekes elbe-
szélések a korabeli könyvárverésekről, 
biblioliáról, gyűjtőszenvedélyről.

A címlapon régi fölöspéldány bélyegző, a 
verzón ex libris. Korabeli, aranyozott ge-
rincű félvászon kötésben, körül márvány-
mintás festésű lapszélekkel. 192 mm.

4 000 Ft

450. SZÁNTÓ I. Béla – Tábori Kornél: 
Nyomor és bűn a gyermekvilágban
Bp., 1908. „Thália” Könyvnyomda. 
90+(2) p+12 t. (fényképek). A tartalom-
ból: Igába fogott gyermekek. Öngyilkos 
gyermekek. Gyermekprostitúció. Ki-
vándorlók gyermekei. Gyermekkínzá-
sok. Angyalcsinálás. Stb.
Modern félvászon kötésben. 195 mm. Jó ál-
lapotú példány. Ritka!

4 000 Ft

451. SZÁNTÓ Judit: József Attila mű-
fordításai
(Bp.), 1954. Népművelési Minisztérium 
Múzeumi Főosztálya (Egyetemi Nyom-
da, Bp.) 46+(2) p. /Múzeumi Füzetek/ 
Szövegközti képekkel illusztrálva. Első 
kiadás! Dedikált! „Pádáréknak sok 
szeretettel: Sz. Judit Bp. 1955. okt. 
16.”
Fűzve, kiadói, József Attila fényképével il-
lusztrált papírborítóban. 200 mm. Jó álla-
potú példány.

4 000 Ft

452. SZATHMÁRY Károly, p[éterfal-
vi]: Az emberi mívelődés története. 
Második javított és bővített dolgozat. 
1–3. kötet. (Teljes)
I. kötet: Bevezetés. – Ős-kor. – Ó-kor. II. 
kötet: Közép-kor. III. kötet: Uj-kor. Bp., 
1881–1882. Tettey Nándor és Társa ([Ju-
lius] Klinkhardt Gyula ny., Lipcse). XX-
VII+(1)+ 409+(1) p.; XXII+275+(1) p.; 
XXXII+319+(1) p. 498 fametszetű ábrá-
val és ékítménnyel illusztrálva. Az elő-
zéklapokon Bánó Jenő utazó, író tu-
lajdonosi névbejegyzése!
A három kötet egységes, kiadói, díszes, dú-
san aranyozott gerincű, álbordázott fél-
maroquin kötésben, gerincén aranyozott 
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címvignettával, körül márványmintás fes-
tésű lapszélekkel. Az első kötet pereme 
szépen javítva. 248 mm. Dekoratív, szép 
példány.
[Bánó Jenő (1855–1927) utazó, író. A u-
mei kereskedelmi akadémia elvégzése 
után, mint tengerészapród bejárta 
Olaszországot, Franciaországot és Ang-
liát. Bejárta a világ majd valamennyi or-
szágát és hosszas bolyongás után Mexi-
kóban telepedett le. Mivel az ott 
létesített kávételepeit egy ciklon el-
pusztította, 1903-ban elfogadta a Mexi-
kói Köztársaságnak magyarországi fő-
konzullá történt kinevezését. 1910-ben 
hasonló minőségben Egyiptomba ke-
rült. Az I. világháború idején Barcelo-
nában élt, ahol Suleiman El Fakir álnév-
vel a szövetséges hatalmak ellen írt 
politikai cikkeket. Utazásairól Budapes-
ten is tartott több felolvasást. A párizsi 
Société Académique D’Histoire Interna-
tional aranyéremmel tüntette ki, és tag-
jai közé választotta. Művei: Utiképek 
Amerikából (Bp., 1890.); Mexico és uta-
zásom a trópusokon (Bp., 1896.); Bo-
lyongásaim Amerikában (Bp., 1906.).]
(Kép a 133. oldalon.)

12 000 Ft

453. A SZÁZÉVES Nemzeti Szinház. 
Az 1937/38-as centenáris év emlékal-
buma. Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház 
örökös tagja aláírásával ellátott em-
léklappal
Bp., 1938. Pallas. 351 p.+16 t. (színes). 
Rendkívül gazdag egészoldalas és szö-
vegközti képanyaggal.
Kiadói, aranyozott, egészbőr díszkötésben,
eredeti, kiadói karton védőtokban. Folio. 
Szép példány. Kiss Ferenc (1893–1978), a
Színművészeti és Filmművészeti Kama-
ra elnöke, a Nemzeti Színház későbbi 
igazgatója aláírásával ellátott emlék-
lappal.

10 000 Ft

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS KORA

454. EÖTVÖS József, b[áró]: Kelet Né-
pe és Pesti Hirlap
Pest, 1841. Landerer és Heckenast. 
(2)+120 p. Első kiadás! Az 1840-es 
években Eötvös Batthyány Lajos és Te-
leki László mellett a főrendi ellenzék 
egyik vezére volt. E művében Széchenyi
és Kossuth vitájában az utóbbi mellett 
foglal állást. Szentkirályi: E–19.
Fűzve, kiadói, gerincén és fedőlapján javí-
tott papírborítóban. 224 mm. Körülvágat-
lan példány.
(Kép a 133. oldalon.)

8 000 Ft

455. GUSZMANN Rudolf, dr.: Gróf 
Széchenyi István a döblingi magán-
tébolydában. Irta – –. Németből B. J.
Pest, 1860. Heckenast Gusztáv (Lan-
derer és Heckenast ny.). 40 p. Egyetlen
kiadás! Guszmann Rudolf a döblingi 
tébolyda orvos munkatársa volt 1857–
1858-ban. Írása az egyik első kortárs le-
írás Széchenyi István tébolydabeli éle-
téről. Az orvos 1858-ban elhagyta az in-
tézetet, amelynek vezetőjéről 
kedvezőtlen képet fest írásában. Studio 
44/484. Szentkirályi G 40.
Fűzve, kiadói, keretdíszes, gerincén javí-
tott, korábbi javítás nyomait viselő papír-
borítóban. 240 mm. Összességében jó ál-
lapotú példány.
(Kép a 133. oldalon.)

8 000 Ft

456. M(AGYAR) Tudós Társasági Név-
könyv (Naptárral) 1848-ra
Budán, [1847.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ 
Betűivel. 95+(1) p. A „kalendáriom” 
után az Akadémia teljes tagnévsora – 
Széchenyi István a Társaság Igazga-
tó Tanácsának mint „másod előlülő”
(vagyis a társaság második számú 
vezetője) volt a tagja –, működési sza-
bályzata, gazdasági elszámolása, illetve 
az elmúlt évben elhangzott akadémiai 
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beszédeknek, a társaság által kiadott 
könyveknek teljes listája. A könyvet az 
előző évben elhunyt társasági tagok rö-
vid életrajza zárja.
Modern félvászon kötésben, gerincén ara-
nyozott címfelirattal. 217 mm. Jó állapotú 
példány. Ritka!
(Kép a 133. oldalon.)

12 000 Ft

457. MÉSZÁROS Károly: A legna-
gyobb magyar, sárvári és felsővidéki 
gróf Széchenyi István életleirása XII 
énekben. [Kolligátum]
Debreczen, 1860. Telegdi K. Lajos. 
IV+(5)–31p. Szentkirályi: 175. p.
A fametszetű borító nincs bekötve. Ritka!
Hozzákötve:
Kazinczy Ferencz (ford.): Miss Sara 
Sampson. Szomorujáték öt felvonás-
ban
Lessingtől. Fordítá – –. Budán, 1842. A’ 
Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. 141+(2) 
p. Szüry: 2789.
A lapok felső széle – szöveget nem érintve 
– foxing foltos, a 70. oldaltól a lapok eny-
hén nedvességfoltosak, az utolsó levél fel-
ső sarkán apró hiány. Ritka!
Hozzákötve:
Gonzalés Manó: Egy orosz herczeg-
nő
Regény. Francziából fordította: Milas-
sin Vilmos. Pest, 1872. [Tettey Nándor] 
– Fülöp György ny. [240 p., ebből az első
80 p. van bekötve a másik két könyv 
közé, vélhetően a két hiánytalan pél-
dány bekötését megkönnyítendő.]
Korabeli, gerincén pótolt egészvászon kö-
tésben. 170 mm.
(Kép a 134. oldalon.)

8 000 Ft

458. SZÉCHENYI István, gróf (1791–
1860) politikus, valóságos belső titkos
tanácsos, császári és királyi kamarás, 
író, közgazdász, országgyűlési képvi-
selő, az első felelős magyar kormány 
közlekedési minisztere mellkép kabi-

netfotója
(cca. 1850-es évek.)
Hátoldalán a politikus neve, régi, tulajdo-
nosi kézírással. Méret: 105 mm × 62 mm. 
Jó állapotú példány.
(Kép a 134. oldalon.)

5 000 Ft

459. SZÉCHENYI István, gróf: A Jelen-
korban megjelent Adó és két garas
Budán, 1844. Magyar Kir. Egyetem. 
(4)+308 p. Első kiadás! A szerző a Je-
lenkor 1843. június 8-tól, december 31-
ig kiadott számaiban megjelent cikkso-
rozata, könyv alakban. Ebben Széche-
nyi támadja Kossuthot, és saját adózás-
sal kapcsolatos elképzeléseit, illetve 
terveit ismerteti. A későbbi gyűjtemé-
nyes kiadásokban ez a mű nem jelent 
meg. A címlapon Markovich Nep. Já-
nos tulajdonosi névbejegyzése. 
Szentkirályi: 133.
A lapok szélei enyhén nedvességfoltosak, 
néhány levélen ceruzás aláhúzás. Korabeli
kopottas félvászon kötésben, gerincén ko-
pott aranyozású címvignettával. 224 mm.
[Markovich (Markovics) Nep. János, az 
„Epitome Institutionum Juris Hungarici
Privati” (Buda, 1822.) című jogtudomá-
nyi könyv szerzője.]
(Kép a 134. oldalon.)

10 000 Ft

460. SZÉCHENYI István, gróf: Önis-
meret. (Döblingi kézirataiból)
Bp., 1875. Athenaeum (4)+252 p. Első 
kiadás! Széchenyi 1857–58-ban írta 
meg „Önismeret” című 894 oldalnyi 
nagy művét. A döblingi házkutatás so-
rán a kézirat szétszóródott, később rész-
letekben került kiadásra. Szentkirályi 
306.
A borító előlapján és a címlapon könyvke-
reskedői bélyegző. Fűzve, kiadói, gerincén 
restaurált papírborítóban, karton védő-
tokban. 224 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 134. oldalon.)

8 000 Ft
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SZEGED

461. BÁLINT Sándor: A szögedi nem-
zet. A szegedi nagytáj népélete. 1–3. 
rész. (3 kötetben)
Lektorálta Ortutay Gyula, Balassa Iván, 
Péter László. Szerkesztette Trogmayer 
Ottó. Szeged, 1976–1980. Móra Ferenc 
Múzeum. 627 p.; 420 p.; 952 p. /A Móra 
Ferenc Múzeum évkönyve 1974/75–2; 
1976/77–2; 1978/79–2/. A szegedi ha-
gyományos népélet összefoglaló mo-
nográája. Mindhárom kötet gazdag 
képanyaggal illusztrálva.
Az első két kötet fűzve, kiadói papírkötés-
ben, eredeti papírborítóval. A harmadik 
(posztumusz) kötet kiadói, keménytáblás 
papírkötésben, eredeti papírborítóval. 
245 mm. Jó állapotú példány.

10 000 Ft

462. BÁLINT Sándor: Szeged népe. Új 
gyüjtés I. Gyüjtötte – –
Szeged, 1933. Prometheus ny. 86+(1) p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 205 mm. Ki-
fogástalan állapotú példány.

3 000 Ft

463. BÉKEFI Antal (szerk.): A Dugo-
nics-Társaság Könyvei. Évkönyv. 
1896–1897. Ötödik kötet. [Egybeköt-
ve.]
Szeged, 1898. Dugonics-Társaság kiadá-
sa. XLVIII+247 p. Folyamatos lapszámo-
zással.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, körül erezett festésű lapszélekkel. 
230 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

464. BÉKEFI Antal (szerk.): A Dugo-
nics-Társaság Könyvei. Évkönyv. 1898
és 1899. VI–VII. kötet. [Egybekötve.]
Szeged, 1900. Dugonics-Társaság ki-
adása. LVIII+193 p. Folyamatos lapszá-
mozással.

Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben. 232 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

465. FEJÉRVÁRY József: A szegedi vár 
kazamatái. Történeti regény. 1–5. kö-
tet. [Teljes.]
Szeged, (1931.) Endrényi Lajos ny. 1–384 
p.; 385–768 p.; 769–1152 p.; 1153–1600 
p.; 1601–2040 p. Folyamatos oldalszá-
mozással. Egyetlen kiadás!
A borítólapok szélei javítva, a gerincek és 
az ötödik kötet hátlapja pótolva. Az öt kö-
tet egységes, fűzött, kiadói, illusztrált pa-
pírborítóban. 145 mm. Összességében jó 
állapotú, körülvágatlan példány. Ritka!
(Kép a 134. oldalon.)

12 000 Ft

466. JÁSZAI Géza: A szegedi Szent Ró-
kushoz czimzett r.[ómai] kath.[olikus]
plébánia 100 éves története
Kiadta a Plébánia 100 éves Jubileumát 
Rendező Bizottság. Szeged, 1905. End-
rényi Imre ny. (2)+III+456 p.+4 t.+2 tér-
kép (kihajtható). Szövegközti képekkel 
illusztrálva.
A hátsó verzón régi tulajdonosi bejegyzés. 
Kiadói, préselt, gerincének peremein kissé 
kopott egészvászon kötésben, körül festett 
lapszélekkel. 245 mm. Összességében jó 
állapotú példány.

4 000 Ft

467. JERNEY János: Szeged városában
lévő esztendő-számi régi felírásnak 
magyarázata. – – által
Szeged, 1829. Grünn Orbán Örökösei. 
43 p.
A verzón későbbi tulajdonosi bejegyzés. 
A borító előlapjának alsó sarka, valamint 
az első levél alsó sarka – szöveget nem 
érintve – javítva. Fűzve, kiadói, keretdí-
szes, kissé foltos papírborítóban. 200 mm. 
Körülvágatlan példány.
[Jerney János (1800–1855) őstörténész, 
nyelvtörténész, utazó. E művében a 
Szeged-alsóvárosi templom déli bejára-
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ta felett található 1503-as évszám meg-
fejtését írja le.]
(Kép a 134. oldalon.)

8 000 Ft

468. LÓSY-Schmidt Ede, Dr.: Magyar 
vagy francia alkotás-e a szegedi köz-
úti Tiszahíd? Feketeházy János vagy 
Eiel Gusztáv tervei nyerték-e az 
1880. évi nemzetközi pályázat első dí-
ját? Az állandó híd létesítésének előz-
ményei
Bp., 1933. Stádium. 28 p.+ 3 melléklet 
(kihajtható). Szövegközti képekkel il-
lusztrálva.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 230 mm. Jó 
állapotú példány.
(Kép a 134. oldalon.)

3 000 Ft

469. MAGYAR László: Szegedi panop-
tikum. – – karrikaturái. Móra Ferenc 
előszavával
Szeged, 1926. Szerző – Délmagyaror-
szág Hirlap- és Ny. RT. 1 t. (fénykép), 
126 p. Dedikált! „Klein Sándornak 
kartársi szeretettel. Magyar László.”
Fűzve, kiadói, illusztrált, kétszínnyomású 
papírborítóban. 235 mm. Jó állapotú pél-
dány.
[Klein Sándor (?–1956.) szegedi művé-
szetpártoló. Korábban nyomdatulajdo-
nos, később a Délmagyarország Hírlap- 
és Nyomdavállalat Rt. felelős nyomda-
vezetője. Az 1930-as években jó kapcso-
lata alakult ki a Szegedi Fiatalok Művé-
szeti Kollégiumával, a Kollégium több 
kiadványa is ebben a nyomdában ké-
szült (1931. Buday György: Boldogasz-
szony búcsúja; Tolnai Gábor: A szabad-
vers és a lírai formák válsága; 1932. 
Hont Ferenc: A színjáték; 1933. Ortutay 
Gyula: Mondotta: Vince András béres-
legény, Máté János gazdalegény; Rad-
nóti Miklós: Lábadozó szél). Később 
Radnótit az Ujmódi pásztorok éneke cí-
mű kötete kiadásában is segítette, tá-
mogatta.]

(Kép a 134. oldalon.)
5 000 Ft

470. REIZNER János: A régi Szeged. II. 
A kőbárány és a kun puszták pere
Szeged, 1887. Endrényi Testvérek. 
(4)+201 p. Poss.: Az előzéklapon Ko-
vács János a „Szeged és népe. Szeged 
ethnographiája.” valamint a „Szege-
di emlékek. (Helytörténeti és népraj-
zi vázlatok)” című művek szerzőjé-
nek tulajdonosi névbejegyzése!
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, körül erezett festésű lapszélekkel. 
236 mm. Szép példány.
(Kép a 134. oldalon.)

8 000 Ft

471. SZEGED. Szerkesztette: Kiss Fe-
renc – Dr. Tonelli Sándor – Sz. Szige-
thy Vilmos
Előszó: Somogyi Szilveszter. Bp., 1927. 
Magyar Városok Monograája Kiadóhi-
vatala (Wodianer F. és Fiai ny.). 
(8)+422+(2) p. /Magyar Városok Mo-
nográája I./. Oldalszámozáson belül 
egy egészoldalas és 391 szövegközti 
fényképpel illusztrálva. A tartalomból: 
Czimer Károly: Szeged múltja. A francia
városparancsnokság. Horváth János: 
Ujszeged szerb megszállása. Kelemen 
Béla: A szegedi kormány. Kiss Ferenc: 
Szeged erdészete. Szeged ipara és ke-
reskedelme. Szeged kultúrája. Buday 
Árpád: A Ferencz József tudomány-
egyetem. Móra Ferenc: A Városi Múze-
um és a Somogyi könyvtár. Szeged a be-
tűk világában. Lugosi Döme: A XX. 
század színészete Szegeden. A város ze-
nei élete. Gábor Arnold: A szegedi sport
története. Stb.
Néhány levél alsó széle enyhén foltos, a 
gerinc alsó és felső pereme enyhén kopott, 
Kiadói, festett, aranyozott gerincű, az első 
táblán Szeged város aranyozott, dombor-
nyomásos címerével díszített egészvászon 
kötésben, felül festett lapszélekkel.
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260 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.

8 000 Ft

472. SZEGED városépítési problémái. 
Szerkesztették: Dr. Pálfy-Budinszky 
Endre és Hergár Viktor
Kiadja a Magyar Mérnök és Építész Egy-
let Szegedi Osztálya és a Szegedi Alföld-
kutató Bizottság. Szeged, 1934. Promet-
heus-Nyomda. 215+(4)+1 t. Dedikált! 
„Méltóságos Kertész K. Róbert úr-
nak őszinte nagyrabecsülése jeléül 
Hergár Viktor” Szövegközti rajzokkal, 
képekkel, ábrákkal, térképvázlatokkal 
illusztrálva.
A címlap és az utolsó levél széle javítva. 
A 213. oldal felső széle beszakadt. Korabe-
li, egészvászon kötésben, gerincén aranyo-
zott címfelirattal. 230 mm.

4 000 Ft

473. A SZEGEDI boszorkány
(Bp., é.n. Népirodalmi Vállalat – Studio 
ny. Bp.). 16 p. A címlap hiányzik (?). 
/Magyar Mesék és Iusági Olvasmá-
nyok 31. szám./.
Fűzve, kiadói, színes illusztrált papírborí-
tóban. A borító hátlapja hiányzik. 
180 mm. Ritka!
(Kép a 135. oldalon.)

8 000 Ft

474. A SZEGEDI Hiradó Karácsonyi 
Könyve
Szeged, 1900. Endrényi Imre ny. 
(2)+218+(60) p. (hirdetések). A tarta-
lomból: Cserzy Mihály: Parasztbáró.; 
Pesty Árpád: A templáriusok Magyaror-
szágon.; Szinéri György: A baksis.; 
Szmollény Nándor: Szeged női társadal-
ma.; Ujlaki Antal: Magyarok a tenge-
ren. Stb.
Kiadói, dúsan aranyozott, szecessziós 
mintázatú, egészvászon díszkötésben, kö-
rül erezett festésű lapszélekkel. 180 mm. 
Szép példány.

(Kép a 135. oldalon.)
3 000 Ft

475. (SZEGEDI) Útmutató 1898. Sze-
ged város nevezetesebb és kiemelke-
dő részeinek leírásával, a városi tiszti-
kar, a helyőrség tisztikara, egyletek, 
társulatok, orvosok, ügyvédek, bí-
rák…
 …tanárok, tanítók, mérnökök, építé-
szek, vállalkozók, hivatalnokok, kis- és 
nagykereskedők, iparosok, iparvállala-
tok stb. pontos név- és lakjegyzékével, 
valamint Szeged város utczahálózatá-
nak legújabb térképével. Szeged, Endré-
nyi Imre. 1898. 254+(52) p. (hirdetések)
+1 térkép (kihajtható, hátlapján utca-
névmutatóval). Szövegközti képekkel 
illusztrálva.
A térkép javított, a könyvtest a verzóknál 
megerősítve. Kiadói, festett egészvászon 
kötésben. 175 mm. Ritka!

5 000 Ft

476. SZIGETHY Vilmos, Sz.: Bőrszo-
bor. Szegedi kabaré. Szerkeszti: – –
Szeged, 1918. Engel Lajos ny. 104 p.
Korabeli félvászon kötésben. 220 mm.
[Sz. Szigethy Vilmos (1877–1956) író, új-
ságíró, szerkesztő. A Szegedi Napló, ill. 
a Szegedi Híradó szerkesztője. 1922/23-
ban, ebben közölt költeményeket a a-
tal József Attilától. (József Attila neki 
ajánlotta Ősapám című, 1922-ben írt 
versét.) Elsőként fedezte fel Balázs Béla 
tehetségét, Móricz Pál után második-
ként Juhász Gyula költői tehetségét.]

3 000 Ft

477. [TÁPAY-]Szabó László, Dr.: Sze-
ged halála és feltámadása. Az 1879. 
évi árviz és a város ujjáépitésének tör-
ténete. 1–3 kötet. (Teljes)
Szeged, 1929. Délmagyarország Hirlap- 
és Ny. 199+(1) p.,+4 t.; 174+(1 p.)+6 t.+10 
szövegkép; 183 p.+5 t.+7 szövegkép.
A borítók előlapjain és a címlapokon tu-
lajdonosi névbeírás és gyűjteményi bé-
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lyegző, az előzéklapokon tulajdonosi név-
bélyegző. Néhány levélen ceruzás aláhú-
zás és kiemelés. A három kötet egységes, 
kiadói, fűzött papírborítóban. 185 mm. 
Összességében jó állapotú, körülvágatlan 
példány.
[Tápay-Szabó László (1877–1941) újság-
író, író. 1919-től az „Új Nemzedék” című
jobboldali lap főszerkesztője majd a 
Pesti Napló, 1939-től az Újság munka-
társa. 1930-tól egyetemi tanár Szege-
den. Főként ismeretterjesztő, a Pesti 
Naplóban megjelent ún. „csillagos” cik-
kei és az ókorral foglalkozó művelődés-
történeti munkái voltak népszerűek.]
(Kép a 135. oldalon.)

6 000 Ft

478. UJLAKI Antal: Tisza Lajos és Sze-
ged
A Dugonics Társaság támogatásával. 
Szeged, [1910.] Endrényi Lajos ny. 192 
p. Első kiadás! Dedikált! „Nagyságos
Hollán Sándor min. osztálytanácsos 
Urnak a legmélyebb tisztelettel Sze-
ged, 1910. augusztus 30 régi híve Uj-
laki Antal szegedi lapszerkesztő”
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált, szecesszi-
ós mintázatú papírborítóban. 215 mm. Kö-
rülvágatlan példány.
(Kép a 135. oldalon.)

4 000 Ft

479. SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék
és ami utána következik
Bp., 1938. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 514 p. Ötödik kiadás.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, 
eredeti, kiadói papírborítóval. 208 mm. 
Kifogástalan állapotú példány.

4 000 Ft

480. SZEKRÉNYI Lajos: A bibliai régi-
ségtudomány kézikönyve. Második, 
átdolgozott kiadás. 1–2. kötet. (Egy-
bekötve)
Bp., 1896. Szerző (Pallas Rt. ny.). 1 t.

(címkép: Szekrényi Lajos portréja)
+(8)+290 p.+2 térkép (kihajtható, ebből 
az egyik színes); (6)+292 p. Dedikált! 
„Kedves Richárd komájának szerete-
te jeléül nBánhegyes, 1897. júl. 8. 
Szekrényi” A két kötet összesen 165 
szövegközti fametszetű képpel illuszt-
rálva.
Kiadói, díszes, festett, aranyozott, egészvá-
szon Gottermayer-kötésben, körül már-
ványmintás festésű lapszélekkel. 235 mm. 
A gerinc a felső peremén kissé megnyílt, 
ettől eltekintve jó állapotú példány.
(Kép a 135. oldalon.)

10 000 Ft

481. SZIGLIGETI [Ede]: Zsidó. Eredeti 
szinmü dalokkal. Négy szakaszban
Pesten, 1844. Geibel Károly. 130+(1) p. 
Első kiadás! A népszínmű elsősorban 
asszimilációs feladatot látott el: az ide-
genajkú budapesti lakosság megma-
gyarítása volt legfontosabb funkciója, 
ám a túlságosan realisztikus kép akár 
riasztó is lehetett volna a nézők számá-
ra. A műfaj egyik igen korai példája volt
Szigligeti Ede a Zsidó című, 1844-es da-
rabjának (amelyhez Erkel Ferenc írta a 
zenét) hőse Lőrinc, a közvetítő egy 
uzsorás és kliensei között. A népszín-
művek 1848-ig tartó hőskorszakának 
zsidó alakjai megértően kommentált 
komikus mellékalakok, személyük ke-
délyes. Mike 97/342. Szüry: 4356.
Az előzéklapon régi tulajdonosi névbé-
lyegző és névbejegyzés. A Személyek rész-
nél, a szereplők nevei mellett korabeli tu-
lajdonosi bejegyzés, a szerepeket játszó 
színészek neveivel. Későbbi, 20. század 
elejei félvászon kötésben. A lapok kissé 
foltosak. 170 mm. Összességében jó álla-
potú példány.
(Kép a 135. oldalon.)

8 000 Ft

482. SZITNYAI Zoltán: Bolondok tor-
nya
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Békéscsaba, [1926.] Tevan nyomda. 
149+(3) p.
A címlapon tulajdonosi névbeírás. Fűzve, 
kiadói, színes, hatásos, Kolozsváry Sán-
dor által illusztrált papírborítóban. 
200 mm. Jó állapotú, körülvágatlan pél-
dány.
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

4 000 Ft

483. SZOMAHÁZY István: Kártya-
kódex. Jókai Mór, Rákosi Jenő, Mik-
száth Kálmán, Herczeg Ferencz, Rá-
kosi Viktor, Bródy Sándor és Ambrus 
Zoltán közreműködésével szerk. – –
Bp., (1898.) Athenaeum. (4)+212 p.
Két levél felső sarka – szöveget nem érint-
ve – hiányzik, a hátsó előzéklap kissé sé-
rült. Kiadói, festett, illusztrált egészvá-
szon kötésben, körül erezett festésű 
lapszélekkel. 155 mm. Összességében jó ál-
lapotú példány.
(Kép a 135. oldalon.)

4 000 Ft

484. SZOMORY Dezső: Bodnár Lujza. 
Színmű három felvonásban
(Bp.), [1936.] Athenaeum. 115 p. Első 
kiadás! Dedikált! „Dr. Gottesmann 
Lajos barátomnak szíves emlékül 
Szomory Dezső 1943 12. 31”
Fűzve, kiadó, gerincén javított papírborí-
tóban. 200 mm. Körülvágatlan példány.
(Kép a 135. oldalon.)

3 000 Ft

485. TABÉRY Géza: A clematisos ud-
var és egyéb elbeszélések
Bp., (1914.) Dick Manó (Sonnenfeld Gra-
kai Műintézete, Nagyvárad). (4)+112 p. 
Első kiadás! Dedikált! „Őszinte tisz-
telettel ajánlja szíves gyelmébe ezt 
a könyvet Tabéry Géza Nagyvárad 
1914 április hó.” A szerző második 
műve.
A címlapon korábbi gyűjteményi bélyeg-
ző. Az előzéklapok felső széle enyhén ned-

vességfoltos. Korabeli félvászon kötésben. 
227 mm.

3 000 Ft

486. TAMÁSI Áron: Jégtörő Mátyás. 
Regény
Bp., 1936. Révai. 240+(1) p. Aláírt, da-
tált példány!
Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző. 
Kiadói, színes, festett, illusztrált egészvá-
szon kötésben. 192 mm.
(Kép a 135. oldalon.)

6 000 Ft

487. TAMÁSI Áron: Magyari rózsafa. 
Regény
(Bp., 1941.) Révai. 194+(1) p. Első ki-
adás! Aláírt!
Kiadói, festett, illusztrált egészvászon kö-
tésben. 188 mm. Kifogástalan állapotú 
példány.
(Kép a 136. oldalon.)

12 000 Ft

TÉRKÉP

488. BUDAPEST székes-főváros egész 
területének térképe. 1908. 3. Javitott 
kiadás. Hivatalos adatok alapján ki-
dolgozta Kogutowicz Manó
Bp., (1908.) Magyar Földrajzi Intézet. 
Mérték 1:25000.
Vászonra vonva, hajtogatva. Méret: 
710 mm × 865 mm.

6 000 Ft

489. LÖWENBERG,Julius: H-geograp-
hischer Atlas zu den allgemeinen Ge-
schichtswerken von C. v. Rotteck, Pö-
litz u. Becker in 40 colorirten Karten. 
[Világtörténelmi térkép az ókortól a 
XIX. század első harmadáig]
Freiburg in Breisgau, 40 sztl. lev. (szí-
nes, litografált térképek). A térképek B. 
Herder munkái.
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A címlap korhű másolattal pótolva. Mo-
dern kartonkötésben, tiszta lapokkal. Fo-
lio. Szép példány.

15 000 Ft

490. A MAGYAR Szent Korona Orszá-
gainak közigazgatási és közlekedési 
térképe, 1906. Rajzolta Homolka Jó-
zsef m. kir. térképész
Bp., 1906. Eggenberger. Színes kőnyo-
mat, 18 szelvényen. Mértéket nem ad 
meg.
Vászonra vonva, hajtogatva. Modern 
egészvászon kötésben, az eredeti, kiadói, 
festett, illusztrált, kissé kopottas vászon-
kötés első és hátsó kötéstáblája rádolgoz-
va. Méret: 580 mm × 800 mm. Összessé-
gében jó állapotú példány.

10 000 Ft

491. MAGYARORSZÁG autóval járha-
tó közutai. A Királyi Magyar Automo-
bil Club hivatalos térképe. A távolsá-
gok, a kövezetvámokat szedő városok
jelzésével és 14 város térképével
Bp., 1929. Aczél Testvérek. Mérték: 
1:500.000. III. kiadás.
A címlapon tulajdonosi bélyegző. Hajto-
gatott, színes térkép, kiadói, feliratozott 
papírborítóban. Kifogástalan állapotú 
példány.
(Kép a 136. oldalon.)

5 000 Ft

492. RADNAI havasok. Bp., 1942. M. 
Kir. Honvéd Térképészeti Intézet
Bp., 1942. M. Kir. Honvéd Térképészeti 
Intézet. Mérték: 1:200.000.
Méret: 780 mm × 980 mm. Jobb alsó sar-
kában a vasúti és közúti közlekedés vázla-
tos térképe. Hajtogatva. Jó állapotú pél-
dány.

3 000 Ft

493. SZABADKA sz. kir. tj. város tér-
képe. 1943

Bp., 1943. M. Kir. Honvéd Térképészeti 
Intézet. Mérték: 1:10.000. Színes tér-
kép.
Hajtogatva, a hajtások egy része mentén 
javítva. Méret: 820 mm × 692 mm. Mo-
dern kartontokban. Jó állapotú példány.

6 000 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

494. BUGÁT Pál: Természettudomá-
nyi szóhalmaz. Összegyüjté, és szó-
származtatási elvekkel vegyité – –
Budán, 1843. A Magyar Királyi Egyetem 
betűivel. (10) p.+(V) –XIV hasáb+(1) p.
+488 hasáb. Első kiadás! A szerző az 
első magyar orvosi folyóirat alapítója, a 
magyar természettudományos nyelv 
egyik megújítója. Kezdettől fontosnak 
tartotta, hogy a szakirodalom – elsősor-
ban a tankönyvek – magyar nyelven áll-
janak a diákság és a gyakorló orvosok 
rendelkezésére. Ez okból több szak-
könyvet lefordított, és már ekkor pró-
bált a szakkifejezésekre magyar eredetű
és hangzású szavakat keresni. A termé-
szettudományos szaknyelv megújítása 
egész életét betöltő program lett. Ez a 
mű a legjelentősebbnek tartott nyelv-
újítási munkája. Az egyes fejezetek (be-
tűk) előtt és után allegorikus nyitó- és 
zárómetszetek. Győry 197. old. Studio 
36/405.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, körül márványmintás festésű lap-
szélekkel. 255 mm. Gerincén és címlapján 
szépen restaurált, jó állapotú példány. 
Ritka!
(Kép a 136. oldalon.)

24 000 Ft

495. HOLLÓSY Jusztinián: Népszerű 
csillagászat. A mívelt rendek szüksé-
geihez alkalmazva
A Magyar Tudományos Akadémia által 
a Magyar Hölgyek díjával koszorúzott 
pályamű. (Előszó: Szalay László). Pest, 
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1864. Emich Gusztáv (ny.). 
333+(1)+IV+(2) p.+13 t. (kőnyomat, eb-
ből 1 kihajtható, kétoldalas, 10 kihajtha-
tó). /Tudományok Csarnoka. Harmadik
kötet/. Egyetlen kiadás! Oldalszámo-
záson belül 100 szövegközti ábrával il-
lusztrálva.
Későbbi félvászon kötésben, gerincén kéz-
zel írott címvignettával, kötéstábláján 
könyvtári jelzettel, körül erezett festésű 
lapszélekkel. 184 mm. Jó állapotú példány.

8 000 Ft

496. A KIR. Magyar Természettudo-
mányi Társulat Névkönyve, honunk 
minden műveltebb rendei számára 
szolgáló Naptárral az 1847-dik közön-
séges évre. Szerkeszték Monte Degói 
Albert Ferencz és Török József. Első 
év
Pesten, 1847. Beimel József ny. 95+(1) p. 
A nap- és holdfogyatkozások, valamint 
a részletes naptár után a Társulat teljes 
tagnévsora, alapszabályai, gazdasági el-
számolása, választások, értekezések s 
fölolvasások, gyűjteményeinek, könyv-
tárának gyarapodása olvasható a mű-
ben. A könyvet az előző évben elhunyt 
társasági tagok rövid életrajza zárja.
A borító fedőlapján és a címlapon régi tu-
lajdonosi névbejegyzés és régi gyűjtemé-
nyi bélyegző. Fűzve, kiadói papírborító-
ban. 228 mm. Jó állapotú példány. 
Árverésen még nem szerepelt. Ritka!
(Kép a 136. oldalon.)

18 000 Ft

497. KONKOLY-Thege Miklós, Dr.: 
A nagytagyosi Meteorológiai Obszer-
vatórium ismertetése és jelentése. 
Többek közreműködésével irta – –
Bp., 1908. 230+(1) p.+ 8 t. (kétoldalas, 
ebből 1 kihajtható). /A M. Kir. Orsz. Me-
teorológiai és Földmágnesességi Intézet
kisebb kiadványai V. szám./. Szöveg-
közti képekkel, fényképekkel, rajzok-
kal, ábrákkal gazdagon illusztrálva.
A címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 

Fűzve, kiadói, gerincén javított papírborí-
tóban. 230 mm. Árverésen még nem szere-
pelt. Ritka!
(Kép a 136. oldalon.)

12 000 Ft

498. NEANDER, Michael: Physice, 
Sive potius syllogae physicae rerum 
eruditarum, ad omnem vitam utilium,
iucundarum et variarum, testimonio-
rum graecorum et latinorum, veterum
atque recentium eruditorum scripto-
rum, varietate fere conditae et il-
lustratae, ac de praelectionibus atque
notationibus variis Michaelis Neandri,
excerptae, … Pars prima
Lipsiae [Lipcse]. 1591. Ex O cina Typo-
graph Abrahami Lambergi. (36)+476 p. 
Fametszetű záródíszekkel illusztrálva. 
Latin és ógörög nyelven. Külön, terje-
delmes fejezetet szentelve Georgia 
[Grúzia], a középkor szintjén fejlett ag-
rikultúrájának.
Hozzákötve:
Neander, Michaelis: Physices siue 
collectio num physicarum. Pars alte-
ra. Itidem excerpta et descipta…
Lipsiae [Lipcse]. 1591. Abraham Lam-
berg ny. 435 p.
A 4–5. oldal egy korabeli üres lappal pó-
tolva, a 431–434. oldal hiányik! Fametsze-
tű záródíszekkel. illusztrálva. Latin és 
ógörög nyelven. A kötet verzóján barokk, 
fametszetű, arisztokrata ex libris. Kora-
beli pergamen kötésben, gerincén aranyo-
zott címvignetával, körül festett lapszélek-
kel. Összességében jó állapotú példány.
[Michael Neander (1529–1581) német 
matematikus, orvos, lológus, a jénai 
egyetem matematika és görög tanára, 
majd orvosprofesszora, 1560–61-ben és 
1566–67-ben az egyetem rektora. 
A Hold egyik krátere az ő nevét viseli. 
Egyik történeti jelentőségű munkája 
az aukción most induló könyv. A kö-
tet verzóján Christian Ernst Graf zu 
Stolberg-(Wernigerode) (1691–1771), a 
német Stolberg-Wernigerode grófság 
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fejének, VI. Keresztély dán és norvég ki-
rály unokatestvérének szép barokk ex 
librise.]

48 000 Ft

499. SZABÓ József: Magyarítás a ter-
mészettudományokban, s különösen 
annak gyakorlati jelentősége. Hivata-
los kiadás
Pest, 1861. Emich Gusztáv. 24 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 226 mm. Jó 
állapotú példány.

3 000 Ft

500. ÚJ kincseskönyv. Gyakorlati ta-
nácsadó a mindennapi élet termé-
szettudományi és technikai kérdései-
ben otthon és a ház körül. 1–3. kötet. 
(Teljes)
Szerkesztette: Dr. Aujeszky László és 
Dr. Gombocz Endre. Bp., 1940–1941. Ki-
rályi Magyar Természettudományi Tár-
sulat. (6)+559+(1) p.; VII+559+(1) p.; 
IV+672 p. Rendkívül gazdag képanyag-
gal illusztrálva. A tartalomból: Örök-
naptár. Az időjárás. Az élelmiszerek el-
készítése, főzéstechnika. Patinázás. 
Impregnálás. Titkos tinták. Pecsétvia-
szok. Tüzijátékok. A szőlő kártevői. 
A ló a háztartásban. A kecske a háztar-
tásban. A galamb a háztartásban. Mé-
hészkedés. Selyemhernyótenyésztés. 
Az akvárium. Gyümölcsöskert. Az élel-
miszerek helyes tartósítása. Otthonunk 
rádiója. Stb.
Az első kötetben néhány oldalon aláhúzás
és kiemelés, a harmadik kötet gerince a 
hátlap felső szélén 3 cm hosszan megnyílt.
A kötéstáblák alsó peremei kissé kopottak.
A három kötet egységes, kiadói, festett, fel-
iratozott egészvászon kötésben. 230 mm. 
Összességében jó állapotú példány.

6 000 Ft

501. TERSÁNSZKY J(ózsi) Jenő: A ha-
vasi selyem u
(Bp.), 1925. Amicus. 97+(3) p. Első ki-

adás! Dedikált! „Vándoréknak me-
leg barátsággal Tersánszky J Jenő 
926. VII. 21.”
Fűzve, kiadói papírborítóban, Reiter Lász-
ló grakájával. 190 mm. Körülvágatlan 
példány.
(Kép a 136. oldalon.)

5 000 Ft

502. TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Vi-
szontlátásra drága… (Regény)
Bp., 1916. Nyugat. 99 p. [/Nyugat folyó-
irat könyvei 4./.] Első kiadás! A szerző 
első megjelent kötete.
Kiadói félvászon kötésben. Az eredeti, szí-
nes, Duma Sándor által tervezett papírbo-
rító fedőlapja bekötve. 200 mm. Jó állapo-
tú példány.
(Kép a 136. oldalon.)

3 000 Ft

503. THÓT László, dr. (rábéi és szo-
boszlói): Az istenitéletekről, különös 
tekintettel hazánkra
Bp, 1908. /Az Igazság Könyvtára XIII–
XV./. 74+(1) p. A tartalomból: A tűzpró-
ba. A vizpróba. A bajvivás. A bajvivás 
intézménye Magyarországon. Az isteni-
téletek egyéb nemei. Stb.
A címlapon és annak hátoldalán korábbi, 
érvénytelenített gyűjteményi bélyegző. 
Fűzve, kiadói, gerincén javított papírborí-
tóban. 225 mm.
[Thót László (rábéi és szoboszlói) a jog- 
és államtudományok doktora, bölcsész-
doktor, ügyvéd, a Spanyol Királyi Aka-
démia tagja.]
(Kép a 136. oldalon.)

4 000 Ft

TILTOTT KÖNYVEK

504. ALLARD, Paul: Hazugságháború. 
A francia összeomlás okai, egy francia
ujságíró szemüvegén át
Franciából fordította: Dr. Balogh Barna.
Bp., (1942.) Stádium. 190 p. A mű sze-
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repel az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány által 1945-ben kiadott Tiltott 
Könyvek Listáján!
Fűzve, kiadói színes, illusztrált papírborí-
tóban. 194 mm. Szép példány!

6 000 Ft

505. BRIFFAULT, Robert: A Brit Biro-
dalom bukása
Kivonatolta, előszóval és jegyzetekkel 
ellátta: Allan Sinclair Sidgwick. Fordí-
totta Dr. Rajniss Ferenc. Bp., 1940. 
Szenkó kiadás (Centrum Kiadóvállalat 
ny.). 80 p. A mű szerepel az Ideigle-
nes Nemzeti Kormány által 1945-
ben kiadott Tiltott Könyvek Listá-
ján!
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált, szépen ja-
vított papírborítóban. 228 mm.
[A mű fordítója, Rajniss Ferenc (1893–
1946) szélsőjobboldali magyar újságíró, 
lapszerkesztő, politikus, az „Új Magyar-
ság” és a „Magyar Futár” című hetilap 
főszerkesztője, a Szálasi-kormány val-
lás- és közoktatásügyi minisztere. 
A Népbíróság ítélete alapján kivégez-
ték.]
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

6 000 Ft

506. FÁBIÁN Béla, Dr.: Oroszország 
pusztulása a bolseviki uralom alatt
Bp., 1919. Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (ny.). 144 p. Egyetlen ki-
adás! A mű szerepel az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány által 1945-ben ki-
adott Tiltott Könyvek Listáján!
Fűzve, kiadói, gerincén szépen javított pa-
pírborítóban. 186 mm. Körülvágatlan pél-
dány.
(Kép a 137. oldalon.)

6 000 Ft

507. GRAMANTIK Margit: Kigyúló 
csillagok. Történelmi elbeszélések a 
hős magyar iuságról
Szerkesztette: – –. Bp., 1931. Bethlen Gá-
bor Irodalmi és Nyomdai Rt. 211 p. Má-

sodik kiadás (bővített). A tartalomból: 
A mult. Világháboru. Forradalom. El-
lenforradalom. Megszállás. A jövő út-
ján. A szerzők közül: Komáromi János, 
Gyallay Domokos, R. Berde Mária, Gra-
mantik Margit, Török Sándor, Koltay Je-
nő, Tormay Cecile, Maróthy Jenő. A mű
szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány által 1945-ben kiadott Tiltott 
Könyvek Listáján!
Korabeli egészvászon kötésben, az eredeti 
színes, illusztrált papírborító fedőlapja be-
kötve. 220 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

508. LISZT Nándor: Fele se tréfa. 
(Lisztius krokik)
Bp., (1943.) Stádium. 479 p. Második ki-
adás. A mű szerepel az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány által 1945-ben ki-
adott Tiltott Könyvek Listáján!
Kiadói félvászon kötésben. 193 mm.

4 000 Ft

509. LUZSÉNSZKY Alfonz: A Talmud 
magyarul
Fordította és kiadja: – –. Bp., 1942. Szer-
ző – „Jövő” Nyomdaszövetkezet. 190 p. 
Tizenegyedik kiadás. A mű szerepel az
Ideiglenes Nemzeti Kormány által 
1945-ben kiadott Tiltott Könyvek 
Listáján!
Fűzve, kiadói, kissé foltos papírborítóban. 
205 mm.
(Kép a 137. oldalon.)

5 000 Ft

510. NAGYMIHÁLY Sándor: Egyszer 
nem volt Magyarország… Horthy Mik-
lós és a szegedi ellenforradalom
Előszavát írta: vitéz bádoki Soós Károly 
gyalogsági tábornok, v. honvédelmi mi-
niszter, a nemzeti hadsereg első vezér-
kari főnöke. Bp., 1940. (Rákóczi nyom-
da, Pécs). 228+(4) p.+1 t. (P. Zadravecz 
István portréja, Pérely Imre munkája). 1 
t. (címkép, Horthy Miklós fényképe hi-
ányzik!) A mű szerepel az Ideiglenes 
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Nemzeti Kormány által 1945-ben ki-
adott Tiltott Könyvek Listáján!
Két levél felső sarka – szöveget nem érin-
tően – kissé foltos. Kiadói, kissé kopottas 
aranyozású egészvászon kötésben. 
220 mm.
(Kép a 137. oldalon.)

12 000 Ft

511. REGŐS Ferenc dr.: Az olasz kor-
porativ állam érdek- és társadalom-
védelmi intézményei
Pécs, 1939. Magy. Kir. Erzsébet Tudo-
mányegyetem 58+(2) p. /A pécsi Magy. 
Kir. Erzsébet Tudományegyetem Sta-
tisztikai Intézetének írásaiból 1939. I./. 
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti
Kormány által 1945-ben kiadott Til-
tott Könyvek Listáján!
A borító fedőlapján régi, érvénytelenített 
gyűjteményi bélyegző. Tűzve, kiadói pa-
pírborítóban. 240 mm. Szép példány. Rit-
ka!
(Kép a 137. oldalon.)

8 000 Ft

512. STOLTE István Miklós: Szovjet-
oroszország az adatok tükrében
(Bp.) [1941.] (Szerző-Hajnal Ferenc 
könyvnyomdája.) 62 p. A címlapon fel-
tüntetett gazdasági térképmelléklet hi-
ányzik! A mű szerepel az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány által 1945-ben ki-
adott Tiltott Könyvek Listáján!
Fűzve, kiadói, kissé foltos papírborítóban. 
205 mm. Ritka!
(Kép a 137. oldalon.)

6 000 Ft

513. TOMPA Mihály: Virágregék
Bp., (1894.) Franklin-Társulat. 1 t. (dísz-
címlap), 198 p.+7 t. (színes). Nyolczadik 
kiadás.
Korabeli, aranyozott egészvászon kötés-
ben. 240 mm. Szép példány.
(Kép a 137. oldalon.)

4 000 Ft

514. TÓTH Árpád: Hajnali szerenád. 
Versek
(Bp.), 1913. Nyugat. 72 p. Első kiadás! 
A költő első megjelent kötete. A borí-
tó Falus Elek munkája.
Az előzéklapon tulajdonosi névbélyegző, a
címlapon régi tulajdonosi névbejegyzés. 
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 210 mm. Jó állapotú, körülvágatlan
példány.
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

8 000 Ft

515. TÓTH Béla: A magyar anekdota-
kincs. Thesaurus Anecdoton Hunga-
rorum. Gyüjtötte és magyarázza – –. 
Mühlbeck Károly rajzaival. I–VI. kö-
tet. (Teljes)
Bp., [1901–1904.] Singer és Wolfner. 
(4)+399+(1) p.; 384 p.; (4)+398+(2) p.; 
388 p.; 375 p.; (4)+376+(4) p.
A hat kötet egységes kiadói, festett, ara-
nyozott, illusztrált egészvászon kötésben, 
körül festett lapszélekkel. Három kötet ge-
rincén az aranyozás kissé megkopott. 
190 mm. Összességében jó állapotú soro-
zat.

12 000 Ft

516. TÓTH Béla: Magyar ritkaságok. 
Curiosa hungarica. Gyűjtötte és ma-
gyarázza – –. Képekkel és hasonmá-
sokkal. Második, javított és bővített 
kiadás
Bp., 1907. Athenaeum. IX+375 p. Egész-
oldalas és szövegközti képekkel illuszt-
rálva.
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon kö-
tésben, körül festett lapszélekkel. 190 mm.
Jó állapotú példány.

3 000 Ft

517. TÖRÖK Jenő: A katolikus autonó-
mia-mozgalom 1848–1871. Adalékok a
magyar liberális-katolicizmus törté-
netéhez
Bp., 1941. Stephaneum ny. 360 p. /Pala-
estra Calasanctiana A piaristák doktori 
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értekezései az 1932. évtől 33. szám./. 
Dedikált! „Dr. Hajnal István profesz-
szor úrnak mély tisztelettel s tanít-
ványi hálával, Vác, 1941. III. 2. Tö-
rök Jenő”
Fűzve, kiadói papírborítóban. 240 mm. 
Szép példány.
[Török Jenő (1908–1983) piarista szerze-
tes, az 1952-es Bulányi-per egyik vád-
lottja. 1956 után Bécsben magyar nyel-
vű, katolikus könyvkiadót hozott létre.]

8 000 Ft

TRIANON, REVÍZIÓ

518. APPONYI Albert, gróf, Dr.: Em-
lékirataim. Ötven év – Iukorom – Hu-
szonöt év az ellenzéken. Második, át-
nézett kiadás. [Aláírt példány!]
Bp., [1922.] Pantheon Irodalmi Intézet 
R.-T. („Globus” Nyomdai Műintézet Rt., 
Bp.). 1 t+257 p.+(6) p. Aláírt! Gróf Ap-
ponyi Albert autográf aláírásával!
Kiadói, álbordázott gerincű félbőr kötés-
ben, gerincén aranyozott feliratú címvig-
nettával. 232 mm. Szép, bibliol példány.
(Kép a 137. oldalon.)

24 000 Ft

519. BOGLUTZ Viktor: Vergődő vége-
ken. Regény
Szeged, (1938.) Árpád Nyomda és 
Könyvkiadó, Termelő és Értékesítő Szö-
vetkezet. 183 p. Egyetlen kiadás!
Fűzve, kiadói, színes, hatásosan illusztrált 
(Várnagy) papírborítóban. 190 mm. Szép 
példány. Ritka!
[Boglutz Viktor (Belényes, 1892 – Buda-
pest, 1954) gyógyszerész, író. Az I. világ-
háborúban gyalogos katonaként har-
colt és sebesült meg Doberdónál. 1921–
1925 között, lemondásáig az Okleveles 
Gyógyszerészek Országos Egyesületé-
nek ügyvezető titkára volt. Eközben az 
Egyesület lapjának – Gyógyszerészek 
Lapja – felelős szerkesztőjeként is dol-
gozott. Közéleti-szakírói munkássága 

alatt több sajtópere is volt. Jelen kötet 
egyetlen regénye.]
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

6 000 Ft

520. CZIKLE Valéria, Gy.: Bácskai da-
lok 1941. – – verseire
Bp., 1941. Muzsa (Preszler Mihály ny.). 
22 p. A kötet 29 megzenésített, – több-
ségében irredenta – vers kottáit tartal-
mazza.
Tűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
284 mm. Szép példány.

4 000 Ft

521. A CSALLÓKÖZTŐL Kárpátaljáig. 
A visszatért magyar föld. (Felvidéki 
útmutató)
(Bp., 1939.) Idegenforgalmi Ujságírók 
Egyesülete (i. Kellner Ernő ny.) 64 p.+1
kihajtható térkép. Egészoldalas és szö-
vegközti fényképekkel gazdagon il-
lusztrálva.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 230 mm. Szép, olvasatlan példány.
(Kép a 137. oldalon.)

6 000 Ft

522. ERDÉLYÜNK és honvédségünk. 
Történelmi eseménysorozat képekkel
Szerk. Dr. vitéz Béry László és mások 
közreműködésével vitéz Rózsás József 
őrnagy. Bp., 1941. Vitézi Rend Zrínyi 
Csoportja (Stádium Sajtóvállalat). 1 t. 
(Horthy Miklós színes képe)+224 p.+ 40 
t. (I–LXXX számozott) + 9 t. (színes) + 1 
térkép.
Kiadói, festett, kötéstábláján Erdély címe-
rével illusztrált egészvászon kötésben. Fo-
lio. Jó állapotú példány.
(Kép a 138. oldalon.)

8 000 Ft

523. A HAZATÉRT Felvidék. I. A ma-
gyarság ünnepe. II. A magyarság ün-
nepe. Kassa. III. Munkács, Ungvár, Be-
regszász. IV. Rimaszombat, Rozsnyó. 
V. Komárom, Csallóköz. Képes Vasár-
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nap. 1938. nov. 13. – dec. 1. 46–50. 
szám. (5 db)
(Bp.) 1938. (Légrády Testvérek ny.). Szá-
monként 33+(3) p. Egészoldalas és szö-
vegközti fényképekkel gazdagon il-
lusztrálva.
Az öt szám, egységes tűzött, kiadói, színes,
illusztrált papírborítóban. 277 mm. Jó ál-
lapotú példányok.
Hozzá tartozik:
Honvédségünk. A Pesti Hirlap aján-
déka. 1933. ápr. 16.
(Bp.) 1933. (Légrády Testvérek ny.). 
42+(2) p. Egészoldalas és szövegközti 
fényképekkel gazdagon illusztrálva.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 277 mm. Jó állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Mit követel Magyarország Csehszlo-
vákiától? Képes Vasárnap – Pesti 
Hirlap. 1938. okt. 23.
Bp., 1938. [Légrády Testvérek ny.]. 
26+(1) p. Egészoldalas és szövegközti 
fényképekkel gazdagon illusztrálva.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 277 mm. Jó állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Európa válaszúton: Háboru vagy bé-
ke? Pesti Hirlap. 1933. dec. 24.
Bp., 1933. [Légrády Testvérek ny.]. 
95+(1) p. Színes és fekete-fehér, szöveg-
közti rajzokkal, térképvázlatokkal, áb-
rákkal, táblázatokkal gazdagon illuszt-
rálva.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 277 mm. Jó állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Az ezeréves Magyarország. Képes 
Vasárnap – a Pesti Hirlap Karácsonyi
Albuma. 1938. december
(Bp.) 1938. [Légrády Testvérek ny.]. 97 
p. Egészoldalas és szövegközti fényké-
pekkel, térképvázlatokkal gazdagon il-
lusztrálva.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 277 mm. Jó állapotú példány.
Hozzá tartozik:
Az Est! 1910–1935 történelem fény-

képekben
[Bp.] 1935. (Athenaeum ny.). (92 p.). 
Egészoldalas és szövegközti fényképek-
kel gazdagon illusztrálva.
Tűzve, kiadói, színes, illusztrált (Vaszary 
János) papírborítóban. 277 mm. Jó állapo-
tú példány. Összesen 10 db.
(Kép a 138. oldalon.)

12 000 Ft

524. IGAZSÁGOT Magyarországnak! 
Trianon kegyetlen tévedései. A Pesti 
Hirlap ötvenéves fennállása alkalmá-
ból készült ez a munka
(Bp., 1939. Légrády Testvérek). 150 p. 
Számos egészoldalas és szövegközti 
képpel illusztrálva.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban, 
eredeti, kiadói, illusztrált kartontokban. 
280 mm. Szép példány.
(Kép a 138. oldalon.)

4 000 Ft

525. JÓCSIK Lajos: Idegen igában. 
Húsz év cseh uralom alatt
(Bp., 1940.) Athenaeum. 230+(2) p. 
Egyetlen kiadás! Oldalszámozáson be-
lül számos egészoldalas és szövegközti 
térképpel, grakonnal. A színes borítót 
Méhely Iván grakusművész rajzolta. 
A tartalomból: Felvidék: „Gyárak teme-
tője”. A felvidéki városok sorsa. A fal-
vak világa. A zsidóság és a kisebbségi 
magyarság. Stb.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált, gerincé-
nek alsó peremén szépen javított papírbo-
rítóban. 200 mm. Jó állapotú példány.
[Jócsik Lajos (1910–1980) szociológus, 
ökológus, a csehszlovákiai magyarság 
statisztikusa, „Iskola a magyarságra – 
Egy nemzedék élete húsz éves kisebb-
ségben” című (1939) művét Babits Mi-
hály Baumgarten-díjra javasolta. 
A könyv a csehszlovák állam nemzetpo-
litikai intézkedéseinek átfogó vizsgála-
ta, melyek statisztikai és gazdaságpoli-
tikai módszerekkel igyekeztek ellehe-
tetleníteni a helybeli magyarságot.]
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(Kép a 138. oldalon.)
6 000 Ft

526. LAJOS Iván, Dr.: A restaurációs 
kisérletek külpolitikája
Pécs., 1930. (Szerző – Rosenthal Márk és
Fia-ny., Mohács). /A Szent István Baj-
társi Egyesület Pécsi Csoportjának Ki-
adványai 1. szám./. 52 p.
Tűzve, kiadói, felső peremén kissé kopott 
papírborítóban. 235 mm. Ritka!

3 000 Ft

527. LECHNER Jenő, Dr.: Az elszakí-
tásra ítélt Magyarország
– Hungary condemned to mutilation. – 
Hongrie condamnée a être mutiliée. 157
képpel és Unghváry Sándor festőmű-
vész címerrajzaival. Bp., 1920. Magyar-
ország Területi Épségének Védelmi Li-
gája (Hornyánszky Viktor). 231 p. Edvi 
Illés Aladárnak szóló ajándékozási 
bejegyzéssel. Egészoldalas és szöveg-
közti fényképekkel gazdagon illusztrál-
va.
Fűzve, kiadói, javított papírborítóban. 
238 mm. Részben felvágatlan, körülvágat-
lan példány.
(Kép a 138. oldalon.)

4 000 Ft

528. MAGYARORSZÁG tükre
A magyarok eredete és nyelve, Magyar-
ország történelme, földrajza, alkotmá-
nya, szellemi élete és közgazdasága, 
amerikai kapcsolatai, Trianon. Kossuth 
Lajos New Yorki szobrának leleplezése 
alkalmából. Bp., 1928. Magyar Nemzeti 
Szövetség (Révai ny.). (2)+XV+306+(1) 
p.
Több helyen ceruzás aláhúzással, rövid 
széljegyzettel. Kiadói, aranyozott egészvá-
szon kötésben, körül márványmintás fes-
tésű lapszélekkel. 234 mm. Összességében 
jó állapotú példány.
(Kép a 138. oldalon.)

5 000 Ft

529. A RUMÁN görögkeleti és rumán 
görögkatolikus egyház Erdélyben a 
rumán nemzetiségi eszme szolgálatá-
ban. [Ismeretlen szerző kiadatlan mű-
vének gépirata 1942-ből]
(H.n., 1942., k.n., a Centrum Kiadóválla-
lat és Nyomda papírján). (1)+ 
IV+(2)+137+(XIII) p. Az előszóra és VI 
fejezetre tagolt, tartalomjegyzékkel el-
látott mű szerzője ismeretlen. A 40 ma-
gyar, német és angol nyelvű szakiroda-
lomra hivatkozásból, valamint a 
szövegből, szóhasználatból megállapít-
ható, hogy a gépirat, a kor elvárásainak 
megfelelő, tudományos igényességgel 
és szakértelemmel megírt kiadatlan (?) 
történelmi, politikai művet rejt magá-
ban.
Korabeli félvászon kötésben. 210 mm. Jó 
állapotú példány. Ritka kordokumen-
tum!

12 000 Ft

530. TRIANONI Magyarország mező-
gazdasága. (Magyar mezőgazdaság.) 
1–2 kötet
Bp., (1940.) „Új Barázda”. 440+(1) p.; 
(2)+441–934+(2) p. A borító Gebhardt 
Tibor munkája. A tartalomból: A szőlő 
és a bor. A lótenyésztés. A magyar mé-
hészet multja és jelene.Vadászat. Erdé-
szet. Stb.
A két kötet egységes, kiadói, aranyozott, il-
lusztrált egészvászon kötésben. Folio. Jó 
állapotú példány.
(Kép a 138. oldalon.)

8 000 Ft

531. TUDOMÁNYOS Gyűjtemény. 
1823-as [VII.] évfolyam. I–IV. kötet. 
[Szerkesztette Thaisz András]
Pesten, 1823. Petrózai Trattner János 
Tamás. 1 t. (széki gróf Teleki László réz-
metszetű arcképe) +128 p.; 132 p.; 128 p.;
128 p. A tartalomból: Thaisz András: 
Gróf Teleki László életírása.; Horvát 
Endre: A’ Magyar Nemzet nem Finn 
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származatú.; Fejérkövi László: Első 
Mátyás Magyar Királynak fekete Se-
rege.; Strázsay János: Baranya Várme-
gyének topographicai Leírása.; Spech
Lajos: Tisza Tokaj várossának rövid 
leírása.; Katona [József]: A’ Kecske-
méti Pusztákról. Stb. Lakatos: 4009.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötés-
ben, gerincén aranyozott címfeliratú cím-
vignettával. 212 mm. Szép példány.
(Kép a 138. oldalon.)

18 000 Ft

VADÁSZAT, HALÁSZAT, ERDÉ-
SZET, ORNITOLÓGIA

532. ÁRJEGYZÉK a réghirneves tenyé-
szetnek nemes hárci kanári madarak-
ban Sauer Frigyes-től Graslitzban 
(Érctermelő-hegyek)
Legrégibb és legnagyobb Külön-üzlet 
mindennemű madáreleségben, kalit-
kákban, úgymint szerekben, a kanári 
madarak tenyésztésére és ápolására is. 
(Wien) [Bécs], [cca. 1880-as évek.] Szer-
ző. 24 p. Jelige: „Ha még oly piczi a 
szobácskád, / Vegyél be hozzá egy 
madárkát.” Egészoldalas és szövegköz-
ti képekkel illusztrálva.
Tűzve, kiadói, keretdíszes, illusztrált pa-
pírborítóban. 228 mm. Ritka!
(Kép a 138. oldalon.)

12 000 Ft

533. BÁRSONY István: Dinamit
Bp., [1912.] Singer és Wolfner. 187+(4) p.
Első kiadás! A tartalomból: A paradi-
csommadár. A szarkafészek. Sár-mada-
rak. Stb.
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban. 
204 mm.

3 000 Ft

534. BÓBISS-Selmeczy László, vitéz: 
Falka-kabát zsebébe való tanácsok. 
Irta: – – a Bercsényi Tüzérek Falkava-
dásztársaságának a huntsmane

Miskolc, 1934. Miskolci Tüzérek Falka-
vadásztársasága, Miskolc Tüzérlakta-
nya (K.M. Egyetemi Ny.). 47+(1) p. A bo-
rítón Garay Ákos szignált rajzával 
illusztrálva. Vuray: 120.
A verzón régi tulajdonosi bejegyzés, a cím-
lapon régi tulajdonosi névbejegyzés (Hor-
thy László ?). Fűzve, kiadói, színes, illuszt-
rált, gerincén szépen javított 
papírborítóban. 177 mm. Jó állapotú pél-
dány.
(Kép a hátsó borító belső oldalán.)

8 000 Ft

535. CSATHÓ Kálmán: Vadászzsák-
mány – Ha a vadász ír, az író meg va-
dászik – Írta és vadászta – –. Hincz 
Gyula rajzaival
Bp., [1940.] Singer és Wolfner (Buda-
pesti Hirlap ny.). 381+(2) p. Első ki-
adás!
Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben. 
230 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

536. CSATÓ János: Alsófehér várme-
gye növény- és állatvilága
Nagy-Enyed, 1896. Cirner és Lingner 
könyvnyomdája. 138 p.
Az előzéklap hátoldalán és a címlapon ko-
rábbi érvénytelenített gyűjteményi bélyeg-
ző. A címlap hátoldalán ex libris. Korabeli 
félvászon kötésben. 275 mm. Jó állapotú 
példány.
(Kép a 139. oldalon.)

10 000 Ft

537. FEKETE István: Halászat
Bp., 1955. Mezőgazdasági Kiadó (Alföldi
ny., Debrecen). 231+(1) p. Első kiadás! 
59 egészoldalas és szövegközti ábrával 
illusztrálva. Perényi: 24. p.
Fűzve, kiadói, színes, illusztrált papírborí-
tóban. 205 mm. Szép példány.
(Kép a 139. oldalon.)

8 000 Ft
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538. FELSŐFOKÚ vadgazdálkodási 
tanfolyam jegyzete III. kötet
Sopron, 1970. Magyar Vadászok Orszá-
gos Szövetsége. Az alábbi írásokkal: 
Bencze Lajos: Vadászati állattan. 52 
p.; Bertóti István: Apróvad /A vad-
gazdálkodás haszonvadfajai és a vad-
gazdákodásra káros fajok./. 53 p.; Ig-
mándy Zoltán – Varga Ferenc: 
Ragadozó- és vizimadarak. 55+(1) p.+1
t. (Nappali ragadozók körképe).; Keme-
nes Ferenc: Vadegészségügyi alapis-
meretek. 59 p. Újrakezdődő oldalszá-
mozással. Az OSZK és Tordai nem 
ismeri!
A borító fedőlapján régi, tulajdonosi név-
bejegyzés. Fűzve, kiadói, gerincén szépen 
pótolt papírborítóban. 238 mm. Jó állapo-
tú példány. Ritka!

12 000 Ft

539. HERMAN Ottó: A halgazdaság 
rövid foglalatja
Negyvenhárom képpel. Bp., 1888. K. M. 
Természettudományi Társulat. VII+200
p. /Természettudományi Könyvkiadó-
Vállalat XXXI. kötete/ Első kiadás! 
Szövegközti rajzokkal illusztrálva.
Kiadói, sorozat egészvászon kötésben. 
192 mm.

4 000 Ft

540. HERMAN Ottó: Az északi madár-
hegyek tájáról
75 képpel, 3 színes táblával és 1 térkép-
pel. Bp., 1893. K. M. Természettudomá-
nyi Társulat VIII+572+(4) p.+ 3 t. (ebből 
2 hártyapapírral védett színes kőnyo-
mat)+1 térkép (kétoldalas). Egyetlen 
kiadás! Úti beszámoló Herman Ottó 
1888 nyarán tett norvégiai tanulmány-
útjáról. A szerző Hell Miksa csillagász 
és Sajnovics János 1768–1769-es lappföl-
di utazását ismételte meg. Az illusztrá-
ciókat Háry Gyula, Herman Ottó, Dr. 
Madarász Gyula és Vastagh Géza készí-
tette. Sesztina Jenő könyvtárából, a 
verzón és az előzéklapon Haranghy 

Jenő által tervezett ex librissel. Az 
előzéklapon régi ajándékozási be-
jegyzés: „A madarak igaz barátjának 
az én kedves Jenőmnek szerető Ke-
reszttestvére Debrecen 1925 nov. 
11.”
Az utolsó ív felvágatlan, a gerinc a belső 
szélein megerősítve. Kiadói, festett, soro-
zat egészvászon kötésben. 224 mm. Jó ál-
lapotú példány.
[Sesztina Jenő Debrecen legismertebb 
polgárai közé tartozott, a Debreceni Ke-
reskedelmi és Iparkamara egyik elnöke 
volt. Közéleti tevékenysége igen szerte-
ágazó volt: a szegényeket, a kultúrát és 
a tudományt is segítette.]
(Kép a 139. oldalon.)

8 000 Ft

541. HOMOKI Nagy István: Szárnyas 
vadászmesterek. Fotoriport a vadász-
madarakról. Írta és fényképezte Ho-
moki Nagy István
Bp., 1947. [!1948]. Magyar Könyvbará-
tok (Egyetemi Nyomda). 61+(3) p.+66 t. 
(ebből egy színes, 64 kétoldalas; össze-
sen 155 fényképpel). Egyetlen kiadás! 
Oldalszámozáson belül Benyovszky Ist-
ván számos rajzával is illusztrált. A szö-
veg végén található madártani jegyze-
tekben a képeken látható madárfajok 
részletes leírása rendszertani sorrend-
ben. Vuray 339.
Kiadói, első kötéstábláján illusztrált félvá-
szon kötésben, eredeti, fényképpel illuszt-
rált, gerincén enyhén sérült papírborító-
val. 285 mm Jó állapotú példány.
(Kép a 139. oldalon.)

5 000 Ft

542. JILLY Bertalan, id. és i.: A va-
dászkutyák idomítása
Bp., 1957. Mezőgazdasági Kiadó. 
209+(3) p. 75 szövegközti ábrával il-
lusztrálva. Első kiadás!
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. 
240 mm. Jó állapotú példány.

5 000 Ft
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543. KITTENBERGER Kálmán: Kelet-
Afrika vadonjaiban. (Dékány András-
nak dedikált!)
Bp., 1955. Iúsági Könyvkiadó (Athena-
eum ny.). 231+(1) p. Első kiadás! Dedi-
kált! „Felix Endre boldogult munka-
társam unokájának, Dékány 
Bandinak szeretettel: Kittenberger 
Kálmán.” Egészoldalas és szövegközti 
rajzokkal, fényképekkel gazdagon il-
lusztrálva.
Kiadói, színes, illusztrált félvászon kötés-
ben. 245 mm. Jó állapotú példány.
(Kép a 139. oldalon.)

24 000 Ft

544. LÁZÁR Kálmán, gr(óf): A szabad 
természetből. Képek és vázlatok
Pest, 1873. Szent István-Társulat. 
VI+(2)+254+(2) p. /Házi Könyvtár XII./. 
A tartalomból: Az erdők dalosai. Erde-
ink tigrise. Szárnyas utonállók. A vörös 
és szirti fogoly. A bölény. Szegény ma-
daraink télen. Stb.
Fűzve, kiadói papírborítóban. 184 mm. Jó 
állapotú példány.
(Kép a 139. oldalon.)

8 000 Ft

545. MADERSPACH Viktor: Havasi va-
dászataim. Fényképfelvételekkel
Bp., (1942.) Dr. Vajna és Bokor. 230+(2) 
p.+7 t. (oldalszámozáson belül; fényké-
pek.)
Kiadói, aranyozott, illusztrált, egészvá-
szon kötésben. 220 mm. Szép példány.
(Kép a 139. oldalon.)

8 000 Ft

546. MIKA Ferenc, dr. – Varga Lajos, 
dr. vitéz: A pénzes pér (Thymallus 
Thymallus L.)
Bp., 1944. Országos Halászati Egyesület 
(Kapisztrán-Nyomda, Vác). 27 p. Szö-
vegközti képekkel illusztrálva. Perényi 
69. Vuray 543.
A címlapon és annak hátoldalán érvényte-
lenített, régi gyűjteményi bélyegző. Fűzve, 

kiadói papírborítóban. 170 mm. Szép pél-
dány.
(Kép a 139. oldalon.)

8 000 Ft

547. MOLNÁR Gábor – Hegyi Margit: 
Négy hágó sziklavadonában
Bp., (1970.) Szépirodalmi Könyvkiadó. 
545+(3) p. Első kiadás! Mindkét szer-
ző által dedikált! „Dobay András 
kedves jóbarátunknak, szerettel: He-
gyi Margit Molnár Gábor Bpest 
1970. XII. 11.” Egészoldalas színes és 
fekete-fehér fényképekkel illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti, szí-
nes, fényképmozaikkal illusztrált, pereme-
in és szélein kissé kopottas papírborítóval.
165 mm. Összességében jó állapotú pél-
dány.
(Kép a 139. oldalon.)

5 000 Ft

548. MOLNÁR Gábor: Holdárnyékban 
az őserdő
Bp., 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó 
(Athenaeum ny.).469+(3) p.+16 t. (fe-
kete-fehér fényképek). Első kiadás! 
Dedikált! „Rádai Mártának igaz ba-
rátsággal Molnár Gábor 1969. IV 
16.”
A címlap felső szélén kis szakadás. Kiadói 
egészvászon kötésben. 202 mm. Jó állapo-
tú példány.
(Kép a 140. oldalon.)

4 000 Ft

549. OROSZ Károly György, csicseri, 
Dr.: Mesterséges és természetbeni fá-
cántenyésztés. (Előszó: Nemeskéri 
Kiss Géza)
Battonya, 1939. Ruber János ny. Egyet-
len kiadás! 93 p. Szövegközti fényké-
pekkel gazdagon illusztrálva. Tordai a 
kiadás helyét nem ismeri!
A lapok szélei – szöveget nem érintve – 
nedvességfoltosak. Fűzve, kiadói papírbo-
rítóban. 245 mm. Ritka!
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(Kép a hátsó borító belső oldalán.)
24 000 Ft

550. SCHMIDT Egon: Madarakról – 
mindenkinek
(Bp., 1970.) Natura. Lektorálta: Dr. 
Vertse Albert. Az illusztrációkat Balogh
Ervin készítette. Első kiadás! Dedi-
kált! 237+(3) p. Oldalszámozáson belül 
egészoldalas fényképekkel, szövegközti
rajzokkal, ábrákkal illusztrálva.
Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben, 
eredeti, színes, fényképpel illusztrált, felső 
peremén kissé sérült papírborítóval. 
165 mm. Jó állapotú példány.

4 000 Ft

551. SÓLYOM [Láng Rudolf]: Kezdő 
vadászok ABC-je. [Dékány Andrásnak 
dedikált!]
Bp., 1947. (Független-ny.). 77+(3) p. 
/Nimród Kis Könyvtár/ Dedikált! „Dé-
kány Bandikának szeretettel M óvár,
1953. II. 3. Sólyom bácsi.”
Fűzve, kiadói papírborítóban. 172 mm. 
A borító hátlapjának sarka letört, ettől el-
tekintve szép példány. Ritka!
[Láng Rudolf (Láng Rezső) írói álnevén 
Sólyom. 20 évig volt a Kittenberger Kál-
mán főszerkesztésével vezetett Nimród 
vezércikkírója, publicistája. Rajongói 
tábora hétről hétre az ő cikkeit várta. 
Tehetséges szakíró volt, több mint 1000
cikke jelent meg, a Nimródban 10 rova-
ta volt. Polgári foglalkozását tekintve 
piarista tanár volt 1920-tól 1946-ig Mo-
sonmagyaróváron. Kittenberger Kál-
mán, Fekete István, Csathó Kálmán és 
Széchenyi Zsigmond is kiemelkedő 
szaktekintélynek tartották. Fekete Ist-
vánt az írói pályán Sólyom indította el, 
az ő tanácsára nevezett a „Zsellérekkel” 
az Új Időkben. Fekete személyes jó ba-
rátja volt, levelezésükről könyv is meg-
jelent „Kedves Rudi bátyám!” címmel 
2002-ben, Mosonmagyaróváron. Feke-
te írta róla a „Kittenberger Kálmán éle-
tében”: „Sólyom a vadászat és a vadá-

szok lelkiismerete, bölcs tanítója, aki 
sohasem beszélt szószékről, sohasem 
nyilatkoztatott ki semmit, sohasem 
csúszott le a gorombaság eleve hibás 
vagdosásába. Sólyom volt a mértékle-
tesség, a nívó, az egyenes út, amelyről 
soha nem tért le. Ő volt a stílus és a va-
dászpolitika mérlegtartója, a dolgok lá-
tója és tudója, az európai hang és va-
dászkultúra tévedhetetlen harcosa.” 
Könyv alakban csak a „Kezdő vadászok 
ABC-je” jelent meg tőle.]
(Kép a 140. oldalon.)

12 000 Ft

552. SZÉCHENYI Zsigmond: Afrikai 
tábortüzek. Vadásznapló kivonatok 
1932–1934. [Dékány Andrásnak dedi-
kált!]
(Bp.), 1959, Szépirodalmi Könyvkiadó 
(Kossuth ny.). 306+(6)+64 t. (32 levé-
len). Első kiadás! Dedikált! „Dékány 
Andrásnak, – szíves emlékül, – Szé-
chenyi Zsigmond 1959”
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, fény-
képpel illusztrált, kissé szakadozott szélű 
papírborítóval. 213 mm.
[Dékány András (1903–1967) író, iúsá-
gi író, újságíró. Legismertebb művei: 
Náderdőben vadmadár (1955); Matró-
zok, hajók, kapitányok (1958); Kalózok, 
bálnák, tengerek (1959); Csempészek, 
hősök, kikötők (1960); A gyöngyhalá-
szok titka (1962); Kossuth Lajos tenge-
része (1964).]

24 000 Ft

553. SZÉCHENYI Zsigmond, gróf: Két 
kecske. Írta – –
Bp., 1942. Dr. Vajna és Bokor (Athenae-
um ny.). 195+(2) p. Oldalszámozáson 
belül számos képtáblával illusztrálva. 
Első kiadás! Vuray-Rácz-Szabó 724.
Kiadói, színes, illusztrált félvászon kötés-
ben, eredeti, színes, illusztrált, szépen javí-
tott papírborítóval. 235 mm. Jó állapotú 
példány.
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(Kép a 140. oldalon.)
8 000 Ft

554. UJVÁRY Géza: A kalocsai székes-
főkáptalan erdőgazdaságának leírása
Kalocsa, 1940. Árpád R.-T. 13 p.+ 2 tér-
kép (kézzel színezett, nagyméretű.; mé-
ret 1:160; 1:400). Egy levél mindkét ol-
dalán néhány sor tintával alá van 
húzva. A címlapon régi tulajdonosi 
névbejegyzés.
Tűzve, kiadói papírborítóban. 202 mm. Jó 
állapotú példány. Tordai nem ismeri. Rit-
ka!

8 000 Ft

555. VECSÉSI Károly: Az árva. Elbe-
szélés. Átdolgozta: – –
Bp., 1905. Löbl Dávid és Fia. 29 p. /Ma-
gyar Nép és Iusági Könyvtár 55./. 
A tartalomból: Róka csapdában. A va-
dászat. Stb.
Fűzve, kiadói, színes illusztrált papírborí-
tóban. 180 mm. Jó állapotú példány. Árve-
résen még nem szerepelt. Tordai nem is-
meri. Ritka!
(Kép a 140. oldalon.)

18 000 Ft

556. VARJÚ Elemér: Magyar várak
(Magyar–német–francia–angol nyelvű 
címlappal és kísérő szöveggel.) (Bp., 
1932.) Műemlékek Országos Bizottsága 
– Könyvbarátok Szövetsége. 211+(1) p. 
Rendkívül gazdag képanyaggal illuszt-
rálva.
Kiadói, festett, vastag egészvászon kötés-
ben, kötéstábláján felragasztott, aranyo-
zott címkével, gerincén aranyozott címvig-
nettával. Harántfolio. Jó állapotú 
példány.

5 000 Ft

557. VASÁRNAPI evangyéliumok’ ma-
gyarázattya rövid prédikátziókban a’ 
falusi nép’ számára. Készítette Michl 

Antal Világi Pap, fordította Les-
nyánszky András
Első rész: Ádvent első Vasárnapjától 
fogva Húsvét után való hatodik Vasár-
napig. Második rész: Pünkösd napjától 
fogva Pünkösd utánn utólsó Vasárna-
pig. Nagy-Váradon, 1829. Tichy János’ 
könyvnyomtató-intézetében. (7)+8–259 
+(7) p.; 215+(7) p.
Korabeli, keménytáblás papírkötésben, ge-
rincén aranyozott címvignettával. 
188 mm. Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 140. oldalon.)

10 000 Ft

558. VIDA Incze: Értekezések a’ ve-
gyes házasságokrul. Hirlapokbul sze-
degetve kiadta – –
Pesten, (1841.) Esztergami Beimel 
Jós[ef] betüivel. XIV+268+(4) p. Egyet-
len kiadás!
A 133. oldal szélén ceruzás kiemelés. Kora-
beli, aranyozott gerincű egészvászon kö-
tésben, körül aranyozott élmetszéssel. 
208 mm. Jó állapotú példány. Ritka!
(Kép a 140. oldalon.)

8 000 Ft

559. WERKMANN Károly, báró: Ottó
Forditotta: Dercsikay István. 33 képpel. 
Bp., 1932. Gellért Könyvkiadó Vállalat 
(Pápai Ernő ny.). Bevezetés: Őrgróf Pal-
lavicini György. 207 p.+27 t.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben. 
188 mm. Jó állapotú példány.

3 000 Ft

560. WINKLER Pál: A kalocsai és bácsi
érsekség. Történeti összefoglalás
Kalocsa, 1926. Árpád Rt. 57+(3) p. /Ár-
pád Könyvek 4–5. sz./.
A címlapon tulajdonosi névbélyegző. Fűz-
ve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
155 mm. Szép példány. Ritka!
Hozzá tartozik:
Winkler Pál: Monostoraink a mohá-
csi vész előtt a kalocsai egyházme-
gyében
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Kalocsa, 1933. Árpád Rt. 54+(2) p. /Ár-
pád Könyvek 45. sz./. Egészoldalas és 
szövegközti képekkel illusztrálva.
A címlapon tulajdonosi névbélyegző. Fűz-
ve, kiadói, illusztrált papírborítóban. 
155 mm. Szép példány. Ritka!
(Kép a 140. oldalon.)

4 000 Ft

561. ZAJZONI [Rab István]: Börtönda-
lok
Pest, 1861. Engel és Mandello. 213 p. 
Egyetlen kiadás!
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kö-
tésben, körül erezett festésű lapszélekkel. 
172 mm. Jó állapotú példány. Ritka!
[Zajzoni Rab István (1832–1862) csángó 
költő. Brassói gimnáziumi tanulmánya-
it követően Pesten bölcsész-, Bécsben 
teológushallgató, majd ugyanitt bel-
ügyminisztériumi fogalmazó lett. Itteni
tartózkodása során napvilágot látott két
önálló verseskötete is: 1857-ben a 
„A magyarok kürtje”, 1859-ben pedig a 
„Kordalok”. Verseinek merész hangvé-
tele miatt távozni kényszerült Bécsből. 
Pesten részese lett a Táncsics Mihály ál-
tal irányított forradalmi eszméket táp-
láló Habsburg-ellenes iúsági mozga-
lomnak, ezért Táncsiccsal együtt 
letartóztatták, 1860. szeptemberéig ült 
börtönben, ekkor tüdőbajára való te-
kintettel szabadon bocsátották. Ezt kö-
vetően munkatársa lett a Hölgyfutár, az

Alföld, a Vasárnapi Ujság című lapokak,
valamint a Családi Kört is szerkesztette.
Harmadik, és egyben utolsó versesköte-
te, a „Börtöndalok”, halála előtt egy év-
vel, 1861-ben jelent meg.]
(Kép a 140. oldalon.)

6 000 Ft

562. ZAYMUS Gyula: Capo di Monte – 
(A koldus király.) [Versek]
(Bp.), [1922.] Szerző (Athenaeum ny.). 
14+(1) p. Egyetlen kiadás! A szerző el-
ső megjelent műve!
A borító fedőlapján és hátlapján régi tu-
lajdonosi névbejegyzés, a hátlap verzóján 
régi, tulajdonosi végakarati bejegyzés. Ki-
adói, illusztrált, gerincén zsinórral átfű-
zött papírborítóban. 152 mm. Szép pél-
dány. Árverésen még nem szerepelt. 
Ritka!
[Zaymus Gyula (álnevei: Caysz, Jules, 
Sailor, Zoványi Gyula) (1893–1967) író, 
római katolikus lelkész, plébános, cím-
zetes apát, aki nevezetes arról is, hogy 
az első olyan magyar pap volt, aki Ches-
terton mintájára detektívregényeket is 
írt. Műveinek többsége a Szent István 
Társulat gondozásában, illetve a Korda 
Rt. kiadásában jelentek meg. „Vallásos 
szemlélettel megírt romantikus elbe-
szélései, történetei, fantasztikus és de-
tektívregényei” az Új Élet regénytárban,
néhány a Palladisnál jelent meg.]
(Kép a 140. oldalon.)

8 000 Ft
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Elért
összeg
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Elért
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1. 22 000

2. 30 000

3.

4. 8 000

5. 30 000

6. 5 500

7. 180 000

8. 30 000

9. 5 000

10. 12 000

11. 16 000

12. 4 000

13. 20 000

14. 4 000

15. 6 000

16. 5 500

17. 22 000

18.

19. 60 000

20. 4 000

21. 4 000

22. 13 000

23. 4 000

24. 7 500

25. 10 000

26.

27. 2 000

28. 19 000

29. 19 000

30. 13 000

31. 55 000

32. 26 000

33. 6 500

34. 7 500

35. 13 000

36. 40 000

37. 11 000

38. 4 000

39. 16 000

40. 4 000

41. 6 500

42. 6 000

43. 4 000

44. 19 000

45.

46. 9 000

47.

48. 15 000

49. 24 000

50. 18 000

51.

52. 7 000

53.

54. 7 500

55.

56. 22 000

57. 4 000

58. 55 000

59. 65 000

60.

61.

62. 22 000

63. 2 000

64.

65.

66. 4 500

67. 30 000

68.

69. 5 000

70. 8 500

71. 28 000

72. 5 000

73. 4 000

74. 16 000

75. 4 000

76. 5 000

77. 10 000

78. 19 000

79.

80. 24 000

81. 26 000

82. 14 000

83.

84. 22 000

85. 55 000

86. 24 000

87. 13 000

88. 26 000

89. 4 000

90. 580 000

91. 28 000

92. 22 000

93. 20 000

94. 8 000

95. 2 000

96. 5 000

97. 2 000

98. 10 000

99. 4 000

100. 38 000

101. 5 000

102. 4 000

103. 8 500

104.

105. 17 000

106. 18 000

107. 4 000

108. 8 000

109. 14 000

110. 22 000

111. 22 000

112. 6 500

113.

114. 16 000

115. 8 500

116.

117. 36 000

118. 32 000

119.

120. 18 000

121.

122. 5 500

123. 4 000

124. 42 000

125. 24 000

126. 6 000

127. 18 000

128. 8 000

129.

130.

131. 11 000

132.

133. 16 000

134. 4 000

135. 46 000

136. 4 000

137. 5 500

138. 90 000

139. 8 000

140.

141. 4 000

142. 4 000

143. 19 000

144. 20 000

145. 4 000

146. 12 000

147. 8 500

148. 11 000

149. 11 000

150. 4 000

151. 9 500

152. 7 500

153. 24 000

154.

155. 4 000

156.

157. 26 000

158. 19 000

159.

160. 22 000

161. 4 500

162. 8 500

163.

164. 8 000

165. 5 000

166. 8 000

167. 11 000

168. 36 000

169.

170. 8 500

171. 40 000

172. 11 000

173. 55 000

174. 4 000

175. 4 000
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176. 4 000

177. 32 000

178.

179. 12 000

180.

181.

182. 26 000

183. 6 500

184.

185. 11 000

186.

187.

188. 36 000

189. 28 000

190. 65 000

191. 130 000

192. 2 000

193.

194. 55 000

195.

196.

197.

198.

199. 55 000

200.

201. 9 500

202. 4 000

203. 32 000

204. 9 000

205. 7 000

206.

207. 5 000

208. 55 000

209. 6 000

210. 65 000

211. 28 000

212. 16 000

213.

214. 17 000

215. 5 500

216. 20 000

217. 8 500

218.

219. 17 000

220. 11 000

221. 7 000

222. 7 000

223. 6 500

224.

225.

226. 5 000

227. 28 000

228.

229. 32 000

230. 14 000

231. 8 000

232. 6 500

233. 3 000

234. 15 000

235. 6 500

236. 11 000

237. 5 000

238. 4 000

239. 9 000

240. 11 000

241. 4 000

242. 110 000

243.

244. 8 000

245. 120 000

246. 10 000

247.

248. 5 000

249. 4 000

250. 4 000

251.

252. 11 000

253. 60 000

254. 26 000

255. 32 000

256. 32 000

257.

258. 15 000

259. 5 000

260. 5 000

261.

262. 7 000

263. 32 000

264. 5 000

265.

266. 7 000

267. 4 000

268. 9 000

269.

270.

271. 10 000

272. 42 000

273.

274. 8 000

275. 9 000

276. 24 000

277. 30 000

278. 4 000

279. 9 500

280. 11 000

281. 5 500

282. 15 000

283. 55 000

284.

285. 20 000

286. 9 500

287. 6 000

288. 32 000

289.

290. 7 000

291.

292. 65 000

293. 5 000

294.

295. 8 500

296. 16 000

297. 5 000

298.

299. 50 000

300. 20 000

301. 28 000

302. 26 000

303.

304. 8 000

305. 9 000

306. 8 000

307. 24 000

308. 8 500

309. 5 000

310. 17 000

311. 2 500

312. 4 000

313. 6 000

314. 38 000

315. 13 000

316.

317. 6 000

318.

319. 4 000

320. 15 000

321. 4 000

322.

323.

324. 4 000

325. 8 000

326.

327.

328. 5 000

329.

330.

331. 4 000

332. 4 000

333.

334. 4 000

335.

336.

337.

338. 11 000

339. 11 000

340. 4 000

341. 7 000

342. 8 500

343. 48 000

344. 22 000

345. 22 000

346. 3 000

347. 22 000

348. 6 500

349. 5 000

350.

351.

352.

353.

354.

355. 26 000

356.

357. 12 000

358. 5 000

359. 19 000

360. 6 000
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361. 4 000

362. 17 000

363. 22 000

364. 22 000

365. 32 000

366. 12 000

367. 24 000

368. 42 000

369. 4 000

370. 8 000

371. 4 000

372. 17 000

373. 12 000

374. 4 000

375. 4 000

376. 8 000

377. 11 000

378. 19 000

379. 9 000

380. 6 500

381.

382.

383. 4 000

384. 6 000

385. 28 000

386. 6 000

387. 9 500

388. 10 000

389. 19 000

390. 5 500

391. 330 000

392. 18 000

393. 18 000

394.

395. 5 000

396. 5 000

397. 4 000

398.

399.

400. 12 000

401.

402. 5 500

403. 7 000

404. 4 000

405. 5 000

406.

407. 17 000

408. 26 000

409. 4 000

410. 4 000

411.

412. 4 000

413. 2 500

414.

415. 4 000

416. 9 000

417. 5 000

418.

419. 6 000

420. 5 500

421. 5 000

422. 16 000

423. 19 000

424.

425. 3 500

426. 6 000

427. 20 000

428.

429. 5 500

430. 17 000

431. 4 000

432. 32 000

433. 11 000

434. 38 000

435. 8 500

436. 8 500

437. 11 000

438. 13 000

439. 15 000

440. 4 000

441. 5 000

442. 13 000

443. 8 000

444. 17 000

445.

446. 15 000

447. 8 000

448. 10 000

449. 4 000

450. 11 000

451. 8 000

452.

453. 44 000

454. 20 000

455.

456. 14 000

457.

458. 14 000

459.

460. 13 000

461. 24 000

462.

463. 8 000

464.

465. 44 000

466. 9 500

467. 9 500

468. 11 000

469. 11 000

470. 36 000

471. 6 000

472. 5 000

473. 7 500

474. 7 500

475. 19 000

476. 50 000

477. 13 000

478. 4 000

479. 12 000

480. 38 000

481. 22 000

482. 9 500

483. 42 000

484. 7 000

485. 9 500

486. 5 000

487. 5 000

488. 28 000

489.

490.

491. 11 000

492. 5 500

493.

494. 4 000

495. 11 000

496. 4 000

497.

498. 5 500

499. 6 000

500. 8 000

501. 8 000

502. 4 000

503. 6 500

504. 20 000

505. 11 000

506. 30 000

507. 4 000

508. 11 000

509. 13 000

510.

511. 4 000

512. 4 500

513. 32 000

514. 26 000

515. 12 000

516.

517. 6 000

518. 5 500

519.

520. 8 000

521. 5 500

522. 22 000

523.

524. 4 000

525. 12 000

526. 19 000

527. 3 500

528. 5 000

529. 5 000

530. 90 000

531. 4 500

532. 2 500

533. 48 000

534. 6 500

535. 12 000

536. 17 000

537. 11 000

538. 230 000

539. 4 000

540. 5 500

541. 5 000

542. 24 000

543. 4 000

544. 5 000

545. 32 000
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Kiadó: Lazi Könyvkiadó Kft.
Felel�s kiadó: dr. Lázár István ügyvezet� igazgató

Nyomda: Innavariant Nyomdaipari Kft.
Felel�s vezet�: Drágán György ügyvezet�

Kiadványterv: Végh Gyula
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