
&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi8

$ m m m m m w m m m m w m m m  t
<2 jg^>5;?^5?y5<r^5(7y)iry)íyci!?y!)ir^tii7^Ti(ryi(7y5(7^ti(?y)cy6ír^T>(ry5(r^t>(r^Sífy6í^T)i?y5(?^>)p(í>^; jc»

fiL \is \ls \ls \ls U/ \|/ \iz \1/ \î  \ls >i/ \1/ \î  ($**JÍ eí£>22 Jc*
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AJÁNLÁSSAL
ÉS KÉZÍRÁSSAL ÉKES KÖNYVEK

A egy kissé túlozom a számítást, félszázada gyűj
tök könyveket. Ugyanis még alig koptattam az 
elemi iskola padjait, amikor boldogult Bérezik 
Árpád bátyám, nászútjáről jövet, szüleimbékés- 
csabai házánál szállt meg feleségestől néhány 
órára s ekkor hozta nekem a Hős szabó című 
képeskönyvet. A nyomtatott betű varázsa meg
ragadott s azóta sem ereszt. Tulajdonképen in
nenfogva olvasok és gyűjtök soha nem lankadó 
szenvedéllyel. Persze eleinte az ifjúság tapasz
talatlanságával velejáróan — rendszertelenül. 

Dehát chaoszból lett a világ is; csak idő és teremtő akarat kell hozzá. Gyűj
tésemnek volt időszaka, amikor tízezerre rúgott könyveim, füzeteim, apró 
nyomtatványaim száma. Az időközben szerzett bibliográfiái és bibliofil is
meretek, nagy bel- és külföldi könyvtárak tanúlmányozása, a hírvágy lehig- 
gadása, az ízlés javúlása lassankint annak a belátására vezettek, hogy a 
kisebb számú, de érdekes s értékes könyvek gyűjteménye többet jelent, 
mint a tömegre törekvés, amely lehet a nagyközönséget kiszolgáló múze
umi és egyetemi könyvtárak feladata, azonban magános érje be azzal, hogy 
— habár lehetően minden szakra kiterjedő ú. n. reprezentatív könyvtára is 
van — abba mégis csak az alapvető, standard, valamint a szép könyveket 
kebelezze be. Az előbbieket okulásra, az utóbbiakat gyönyörködésre. Kü
lönben ez utóbbi rendszerre a magánost az anyagi és elhelyezési viszonyok 
korlátolt volta is kényszeríti. E cikk keretében csupán a könyvokozta gyö
nyörűségről, sőt annak is csak egy fajtájáról lehetvén szó, megállapíthat
juk, hogy a tulajdon ősi ösztönéből folyóan már magában a puszta bírás is 
forrása az örömnek. Fokozódik ez, ha tárgyához, jelen esetben a könyvhöz 
olyan momentumok kapcsolódnak, amelyek alkalmasak a bírás élvezetének 
növelésére. Ilyen mozzanatok a könyv csekély példányszáma (elveszett, 
elkobzott müvek, kis mennyiségű bibliofil-példányok), létrejöttének régi
sége (inkunabulák), előző tulajdonosának kiválósága (Rákóczi, Petőfi stb. 
könyvei közül származók), kiállításának a megszokottnál különb volta (pa-
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piros, betű, illusztráció, kötés, exlibris stb.) s szerzőjével a szellemi apasá
gon túlmenő kapcsolata (az író kézjegye, ajánlása stb.). Nem akarok ezen 
örömokozók között fokozatot felállítani, azért csak egyszerűen konstatálom, 
hogy nekem évtizedek óta a legintenzivebb gyönyört azok a könyveim 
okozzák, amelyek szerzőjükkel kézírásuk révén vannak nexusban. A kéz
írás értékességének körülbelül ezek a fokozatai: először az írónak vagy 
mint szerzőnek, vagy mint tulajdonosnak egyszerű szignálása, majd az író 
dedikációja, különösen, ha a megtisztelt maga is kiválóság s végül — ami 
már bizonyos mértékig a grangerizáláshoz tartozik — az író kézirata, leg
kivált, ha annak tartalma és a nyomtatott szöveg azonosak. Mindez a meg
állapítás — ha másodsorban is — a mü illusztrátorára is vonatkozik. Hogy 
a szignálás milyen erősen ható ok a mü megszerzésére, mutatja, hogy a 
modern bibliofil kiadványok — már amennyiben élő szerzőkről van szó — 
rendszerint szignálva jelennek meg. Az író sajátkezű ajánlása érzelmi dolog, 
mely baráti szeretetből, a hűséges olvasó, a gyűjtő és régi kifejezéssel élve 
a „fautor“ megbecsüléséből, végül a viszonzás udvariasságából fakad. Min- 
denképenmegtisztelés.amineknemvolnaszabadpiacra, hanem csupán köz
gyűjteménybe kerülni. A magyar bibliofiliában az ajánlásnak egyik legszebb 
példánya azon a BerangerChansons-kötetén van, amely valamikor a Petőfié 
volt. „Arany Jánosnak Petőfi Sándor — Tompa Mihálynak Arany János — 
Lévay Józsefnek Tompa Mihály — Szász Károlynak Lévay József." Minden 
igaz gyűjtőt megnyugtathat, hogy ez a bibliofil kincs ma a Kisfaludy Tár
saságé. De hát amikor kényszerítő anyagi körülmények családi ereklyéket 
is elkótyavetyéltetnek a tulajdonossal, a dedikált könyvek sem lehetnek 
kivételek. S elvégre is remélhetőleg gyűjtőhöz kerülnek, aki különben ori
ginális ajánlások révén sokkal kevesebb ilyen példányra tudna szert tenni.

Mindkét kategóriánál kétségtelen, hogy a kézírás mint az író lelkének 
kisugárzása emeli a könyv becsét; de valósággal a szellemi alkotás műhe
lyébe enged bepillantást a harmadik válfaj, amely az ugyanazonos írott és 
nyomtatott szövegnek a könyv keretében való frigyesülését jelenti. Az írott 
szöveg maximuma, ha az a művet teljes egészében tartalmazza s amikor ez 
előbbitől eltérően technikailag nem olvad össze a könyvvel, hanem mint 
külön bekötött kéziratkönyv önálló életet él. Valóságos modern kódex!

A gyűjteményemből vett s betűhíven másolt alábbi példák talán alkal
masak lesznek az elmondottak illusztrálására. A szignált nyomdatermékek 
közül elsősorban a magyar törvénycikkeket, az articulusokat említem föl.

Mathias II. Articuli Posonienses Anni M. D. C. VIII., a király és Lépes Bá
lint nyitrai érsek aláírásával. Ferdinandus II. Art. Sopronienses M. D. 
C. XXV. a király és Sennyey István váci püspök aláírásával. Ferdi
nandus III. Art. Pos. M. D. C. XXXVIII. a király, Lippay György egri 
püspök és Ferenczffy Lőrinc aláírásával. Leopoldus Art. Pos. M. D. C. 
LXII. a király, Szelepcsényi György kalocsai érsek és Orbán István 
aláírásával. Carolus VI. Art. Pos. M. D. C. C. XXIII. a király, gróf Erdődy 
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László Ádám nyitrai püspök és Sigray József aláírásával (ifj. Eszter- 
házy János grófnak szánt példány. A királyi aláíráson még ma is ragyog 
az arany porzó!) Maria Theresia Art. diáét, principatus Transylvaniae, 
MDCCLI. a királynő, Gyulafi László, liber Baro de Ratót (kancellár) és 
Bénák Mihály aláírásával. Ugyanaz Art. Pos. MDCCLI. a királynő, gróf 
Nádasdy Lipót és Nedeczky Károly aláírásával.

Art. diaetales a. M. DCC. XCII. Aláírások: Franciscus (nyomtatva), saját- 
kezüleg: Comes Carolus Pálffy, Josephus Nagy. — Art. diáét. a. 
M. DCCC. II. Aláírások: Franciscus (nyomtatva), sajátkezüleg: Comes 
Carolus Pálffy, Ignatius Almássy. — Art. diáét. a. M. DCCC. VII. ere
deti aláírások: Franciscus, comes Josephus Erdődy, Georgius Majlath. 
— Art. diáét. a. M. DCCC. XXX. (Jordánszky Elek tinnini v. püspök 
példánya sajátkezű bejegyzése szerint). Aláírások: Franciscus (nyom
tatva), eredeti: Comes Adamus Reviczky, Georgius Bartal. — 1836. 
évi országgyűlési törvénycikkelyek (magyar és latin szöveggel). Ere
deti aláírások: Ferdinánd, gróf Reviczky Ádám, Bartal György (ugyan
csak latinul is). — 1840-dik évi országgyűlési törvénycikkelyek (ma
gyar és latin szöveggel). Eredeti aláírások: Ferdinánd, gróf Mailáth 
Antal, Bartal György (ugyancsak latinul is).

A modern magyar és külföldi szerzők szignálta könyveim száma megha
ladja a százat. Ezek közül ábécé sorban felsorolok néhányat azzal, hogy a 
*-gal jelöltek fölkérésemre tiszteltek meg névaláírásukkal.

*ifj. Ábrányi Kornél, Nemzeti ideál, Légrády 1898.
A magyar tudós társaság alaprajza és rendszabásai. Pesten, 1831. Tratt- 

ner. A címlapon „gr. Széchényi István."
*Ambrus Zoltán, Midás király, 2 köt. Révai.
*Roald Amundsen, Die Nordwest-Passage. München, Lehmann.
*Gróf Andrássy Gyula, Az 1867-iki kiegyezésről, Franklin, 1896.
*Apponyi Albert gróf Beszédei, Singer és Wolfner 2 köt. 1897.
Babits Mihály, Laodameia, Táltos, hollandi van Gelder merített papiroson.
*Babits Mihály, Dante, A pokol, Révai, 1913. (pergament kötésű kiadás), 

u. a. A purgatorium, 1920, u. a. A paradicsom, 1922.
*Berzeuiczy Albert, Beatrix királynő, M. Történelmi Társulat 1908. A szig

nálás kelte: Szeged 1914. június 7.
* Beöthy Zsolt, A  tragikum, Franklin 1885.
*Bölsche, Szerelem az élők világában, 3 köt. Bpest 1910. Politzer.
C. Borchgreuink, Das Festland am Südpol, Breslau, Schottlaender 1905.
*Concha Győző, Újkori alkotmányok, 2 kötet, Akadémia 1884.
G. Ferrero, Az őskori civilizáció bukása. Ford. Schmidt J., Pantheon 1924.
*Fraknói Vilmos, Martinovics és társainak összeesküvése, Ráth 1880.
Ferenczi Zoltán, Dante, Az új élet. Révai 1921. (diósgyőri papiroson a 

694. sz. példány).
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*Görgey Arthur, Életem és működésem Magyarországon az 1848—1849. 
években, 2 köt. Franklin 1911.

D. Irányi et Ch. L. Chassin, Histoire politique de la Révolution de Hon- 
grie 1848—49., 2 kötet, Paris, Pagnerre 1859. A m. kir. testőrség könyv
tárából származik

* József főherceg, Erdei magány, Athenaeum 1913.
Lambrecht Kálmán, Hermán Ottó, Bpest, Bíró M., 1920. (famentes csont- 

papiron, 8. sz. péld.)
A. Loria, Malthus, Modena, Formiggini. 1911.
*Th. Mann, Königliche Hoheit, Berlin, Fischer 1911. (a szignálás kelte: 

Bpest, 1922 jan. 11.)
A. Freyherr von Mednyánsky, Malerische Reise auf dem Waagflusse in 

Ungern, mit 12 Ansichten, Pest, Hartleben, 1826.
* Mikszáth Kálmán, A jó palócok, Légrády 1882.
Meyrink, Dér Golem, Leipzig, Wolff 1916. (Büttenpapier No 44.)
Molnár Ferenc, Égi és földi szerelem, Pantheon 1922. (az amatőr kiadás 

225-ik száma, Rippl-Rónai József is szignálta).
* Móricz Zsigmond, Sárarany, Nyugat 1911.
G. Freiherr v. Ompteda, Minne, Berlin. E. Fleischel (Büttenpapier, No. 14.)
Ostwald, Feltalálók, felfedezők, nagy emberek. Ford. Kosa Miklós, Révai

1912.
*Dr. Pintér Jenő, A  magyar irodalom története. 2 köt. Rényi 1909.
Rainer Maria Rilke, Neue Gedichte, 2 Bde, Leipzig, Insel-V. 1907.
R. Schaukal, Herbst. Gedichte. München, G. Müller 1914. (holland. Büt- 

ten No 103.)
H. Sudermann, Morituri. Stuttgart, 1897. Cotta. A zárai helytartóság által 

1902-ben cenzúráit példány.
Szabó Dezső, Az elsodort falu. 2 köt. Táltos 1919.
*Count Paul Teleki, The evolution of Hungary and its piacé in European 

History, New-York, Macmillan 1923.
I. M AGY AR I R O D A L O M

Abonyi Lajos, Szegény Szűcs Marcsa. Kecskemét, Szilády K., 1872. Az elő
zéklapon: „Felekiné-Munkácsi Flórának tisztelettel emlékül a szerző."

Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének. 5-ik kiadás, Athén., 1923. Száz 
számozott példányból ez a 3. Mellékelve „őszben a sziget" kézirata.

Ady Endre: A  menekülő élet. Nyugat, 1912. A címlapon: „Szegeden, igaz 
örömével a találkozásnak, nagy barátsággal, szeretettel, 1917. szept. 
29. A. E.“

Várkonyi báró Amadé László versei, összegyűjtötte stb. Négyesy László, 
Franklin, 1892. Mellékelve A.-nak Iszkaszentgyörgyön 1745. szept. 
24-én kelt s a szalkszentmártoni gazdákhoz és esküdtekhez intézett 
négy oldalas ívrétü levele, amelyben keményen pirongatja őket, hogy 
nem férnek bőrükbe, a szegénységet istentelenül eltapodják, régi fami-
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liájának pusztáját, Szentlőrincet darabolják. . .  „Praedikator Uram is, 
jobb volna a Bibliát forgatná, mint sem az M. Földes Urak, és: az Vi
lági Falu dolgaiban avattya m agát"... „Jus gladiumja is vagyon az én 
Famíliámnak"... Aláírás: „Örökös Földes Uratok! Báró Amadé László 
Óbester."

Gróf Andrássy Gyula beszédei, kiadta Lederer Béla. 2 köt. Franklin, 1891. 
Mellékelve Kandó Kálmánhoz, Ránkra intézett keletnélküli levele, 
amelyben jelzi, hogy egyszerre csak ott toppan.

Dr. gróf Apponyi Albert: A magyar közjog osztrák világításban. Franklin, 
1922. Szignálva. Mellékelve A.-nak Bpest, 1880. márc. 9. keletű s az 
„Egyetértésihez intézett levele, melyben cáfolja, hogy az „egyesült 
ellenzék" Kossuth Lajoshoz való kiküldetését elhatározta volna, annál 
kevésbbé, hogy ilyen kiküldetést A. elfogadott volna.

*Gr. Apponyi Sándor: Hungarica, magyar vonatkozású külföldi nyomtat
ványok. 2 köt., Franklin 1900—2. A borítéklapon „Dr. Sz. J.-nek utó
lagosan ajánlja gyüjtőtársa, 1913. jan. 15. A. S.“

Arany János: Összes munkái. 12 k. Ráth, 1890. Mellékelve a költőnek 
Bpest, 1873. nov. 6-án kelt s Tóth Lőrinchez intézett levele a Rhédey- 
síremlék ügyében.

Arany János: Toldi — Tompa Mihály: Szuhay Mátyás — Garay János: 
Bosnyák Zsófia. Pest, Beimel, 1847. — Mellékelve A. J.-nak Tóth Lő
rinchez intézett s Nkőrös, aug. 8. 1855. keletű levele, melyben dolgo
zatának elmaradását ekként mentegeti: . . .  „e prózai napi nyűg, mely 
alatt kivált most az iskolai év vége felé, vesződnöm kelle, épen nem 
volt kedvező a nálam különben is gyér inspiratióra . . .  De most, ne
hogy embertelennek, vagy gőgösnek láttassam Kegyed előtt, nem 
mulaszthatom el a felelést"...

Asbóth János: Magyar conservativ politika. Bpest, Légrády T. 1875. Be
ragasztva a következő szövegű autogramm-lap: „A politikai ellentétet 
szorítani kellene azokra, mikben a meggyőződések össze nem egyez
tethetők. Más kérdésekre, más térre nem kellene átvinni. A."

Asbóth Lajos emlékiratai az 1948/49-iki magyarországi hadjáratból. 2 köt. 
Ráth, 1862. Mellékelve testvérének Sándornak, az amerikai szabadság- 
harcosnak, Missisipi hadigőzösön november hó 4-én 1851. kelt s kö
vetkező szövegű kézirata: „Adja Isten, hogy imádott hazánk iránti 
tántoríthatatlan hűsége, becsületes szilárd jelleme, szép tehetségei és 
vas szorgalma gyümölcseit mielőbb élvezhesse Magyar Ország sza
bad földjén."

Ábrányi Emil költeményei. Bpest, Fekete B. 1876. A címlapon: „Erkel 
Ferencnek, a nagy zeneköltőnek mély tisztelettel ajánlja Á. E. Bpest, 
nov. 7. 1875."

*Ifj. Ábrányi Kornél és Ábrányi Emil: Költemények Európa költőiből. Pest, 
Kertész, 1868. Az előzéklapon ifj. Á. K. és Á. E. névírása 1912. jan. 
17-i kelettel s ez utóbbi bejegyzése: „Ettől a gyermekes dadogástól
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a Cyrano és a Monna Vanna nyelvezetéig: nagy út volt mindenesetre! 
Ezekből a határkövekből megmérheted: mennyit haladtam harminc 
esztendő alatt. (1868—1898, mikor a Cyrano magyar kiadása megj elent) “

Áldor Imre, Ormodi Bertalan, Kossuth Album. Pest, Gyurián, 1868. Mel
lékelve O.-nak két családias jellegű levele, melyekben azonban a 67-es 
kiegyezést közvetlenül megelőző pesti állapotokról is ír. „Itt most lel- 
kesültség és örömzsibongás uralkodik a politikai helyzet kedvező for
dulata s a ministerium kinevezése fölöt t . . . Most nálunk van nagy 
hivatalhajhászat, minden ember a minisztériumba iparkodik jutni ..

* Babits Mihály: Levelek Iris koszorújából. Bpest, Nyugat, 1909. Az elő
zéklapon: „Van a tárgyaknak könyük B. M.“ — Mellékelve fél ívnyi 
kézirat, mely „Régi költők" és „Virágének" c. költeményeit tartalmazza.

Bajza József: Külföldi játékszín. I. köt. [több nem jelent meg] Pest, Bei
méi, 1830. Mellékelve a szerzőnek Pesten, octob. 13.1839. kelt levele, 
melyben közli, hogy egy kis „röpkeiratot" készített a pesti magyar 
színház dolgairól, amelyet szeretne az országgyűlésen elterjeszteni.

Balassa Bálint minden munkái, életrajzi bevezetéssel s jegyzetekkel el
látva kiadta dr. Dézsi Lajos. 2 köt. Genius-kiadás. Bibliofil példány, 
ez a 89. sz. — Mellékelve B. unokaöccsének, szintén Balassa Bálint 
költőnek Pozsonyban, 1665. május 29-én kiállított s sajátkezüleg alá
írt latinnyelvü okirata, mellyel Szvedernik nevű birtokát a Mednyánsz- 
kyak tartozásafejében Szelepcsény György kalocsai érseknek átengedi.

Ballagi Mór: A protestantismus harca az ultramontanismus ellen. Pest, 
1867. Osterlamm. — Mellékelve B.-nak Kazinczy Gáborhoz Pest, 1862. 
dec. 7-én intézett levele, mellyel a „Szemeretár" első kötetének kezé
hez jutásáról megnyugtatja s ebédre hívja.

Br. Bánffy Dezső beszámolója. Elmondta 1909. május 9-én Szegeden és 
u. o. elmondta 1910. február 20-án. Szignálva. Mellékelve B. minister- 
elnöki névjegye, újévi üdvözlettel.

Br. Bánffy Dezső: Magyar nemzetiségi politika. Légrády Testv. 1903. 
Mellékelve B.-nak I. A. szegedi vasúti ellenőrhöz, Bpest, 1905. nov. 
1-én intézett levele, melyben a szegedi vasúti leszámoló hivatal léte
sítésére stb. való visszapillantás megküldését köszöni. Továbbá egy 
kartonlap, mely Linek Lajosnak B.-ról készített három tollrajz karrika- 
turáját tünteti föl.

Bartók Lajos: Thurán Anna. Nagel, 1888. A címlapon: „Méltóságos Be- 
niczky Ferencné szül. Bajza Lenke Úrnőnek, a kitűnő írónőnek hódo
latteljes tisztelettel Bpest 3/9. 88. B. L.“

Bartók Lajos: Kárpáti emlékek. Spányi B. rajzaival, Franklin, 1885. Mellé
kelve 1898. máj. 12. levele, melyben az „Auróra" válságáról tudósít, 
továbbá Baba Gáj, Tavasszal szeretnék meghalni, Dalok c. költemé
nyeinek kéziratai.

*Bartóky József: Őszi esték. Franklin 1922. A címlapon: „Sz. J.-nek — 
Mikoriba a színdarabodat olvastam, egy éjszaka azt álmodtam, hogy
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a csabai állomáson találkoztam Veled. Én fáradtan jöttem meg vala- 
honnét, Te meg frissen, vígan akkor indultál valahová. Kérdeztem: 
hová indulsz? Azt mondtad: fel, a hegyek közé! . . . Hát az ember 
néha igazat álmodik. 1922. II. 24. B. J.“

Batsányi János poétái munkáji. Budánn, Universitás 1835. Beragasztva 
egy cédula a költő kézírásával: „Anna Gabriela Batscháni (sic) — 
Baumber ward géb. den 24. Marz 1766. zu Wien starb den 24 Julius 
1839. zu Linz, Nachts vor 11 Uhr — Linz den 25. Julius 1839. Batsányi 
hőmmé de lettres.“

*Bárd Miklós versei. Budapesti Hírlap ujságvállalata, 1904. A címlapon: 
„Dr. Sz. J.-nek szives meleg üdvözlettel. B. M. Bpest, 921. okt. 1."

Beksics Gusztáv. Kemény Zsigmond, a forradalom s a kiegyezés. Athén., 
1883. Egybekötve u. a. második, javított és bővített kiadás. Athén., 
1883. Mindkét mü címlapján: „Ngs. Fáik Miksa úrnak tisztelete jeléül 
a szerző." F. M. exlibrisével.

Beniczky Lajos: Kálmán király és Jósef császár. Bpest, 1858. Müller. — 
Mellékelve egy, Pest, 1867. szept. 4-én kiállított, 48-as honvédbizott- 
mányi igazolvány B. L. aláírásával s a családi gyászjelentés „az 1868-ik 
évi julius hó 16-én történt rejtélyes eltűnése után bekövetkezett erő
szakos gyászos kimúltáról."

Des Gráfén M. A. v. Beniowski Reisen. Aus dem englischen übersetzt v.I.R. 
Forster, Berlin, 1780.Voss. — Mellékelve a fordítónak Halle 1792 juli 31. 
kelt s dr. Rinckhez, Königsberg, intézett levele, melyben Kantot is említi.

Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. 4 köt. Athén., 
1900—1906. Minden kötethez a szerzőnek részint ezen műre vonat
kozó, részint parlamenti beszédeit tartalmazó kéziratai bőségesen mel
lékelve. Az I. kötethez mellékelt kéziratok egyikének szövege: „A for
radalom oly eszköz, mellyhez csak a kétségbeesés küszöbén nyúl a 
nemzet. Annyi veszteséggel jár, hogy azt még áldozattal is kész ke
rülni az, kinek szivén fekszik a honpolgárok sorsa."

* Bérezik Árpád színmüvei. 5 köt. Bpest, Franklin 1912. A címlapon: „Sz. 
J. kedves öcsémnek B. Á.“ A kötetekhez nehány levele mellékelve.

Bernát Gáspár: Kaczagányok. Pest, 1857. Müller Gyula. — Mellékelve 
„Nemzeti óvás" c. anekdota kézirata, melyben elbeszéli, hogy 1826- 
ban a pesti német színházban József nádor jelenlétében jótékonycélú 
magyar előadást tartottak. Stuart Máriát adták. A legérdekesebb jele
netben a karzaton egy pudli elugatta magát. Mire Bőd Pál talpig ma
gyarban a zártszékek közepéről föláll s rettentő basszbariton hangon 
elkiáltja magát: „Ki beszél itt németül?"

Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan levelei. Kiadta Szilágyi Sándor, Aka
démia, 1879. A címlapon: „Trefort Ágoston vallás- és közoktatási 
minister úr ő nagyméltóságának hódolata és hálája jeléül Sz. S.“ A 
belső címlapon az ajánlott kezeírása: „Trefort." — Mellékelve a feje
delemnek Álba Júlia die 27. Augusti Anno Domini 1627. keletű latin
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nyelvű levele. Egy Serenissimus Princeps-t értesít, hogy unokaöccse 
gr. Bethlen Péter, aki tanúlmányai végett a római birodalom és Bel
gium némely helyein tartózkodik, hazájába visszatérte előtt a címzett 
udvarát is meglátogatja. Serenissimus jóakaratú támogatását kéri. 
A levél záradéka és aláírása sajátkezű: „Studiosus servitor et amicus 
Gábriel." Mellékelve még egy okiratdarab B. kancellárjának aláírásá
val: „Simon Pechy cancellarius."

Bogisich Mihály: A keresztény egyház ősi zenéje. Eger, 1879. Az első 
címlapon: „Nagyon tisztelendő Krizsán Mihály segédlelkész úrnak 
baráti tisztelettel a szerző. Bp. 12/11. 1880.“

Brassai Sámuel: Magyar- vagy cigányzene? Kolozsvárit, 1860. — Mellé
kelve B.-nak Kolozsvár, juli 25. 1860. kelt s Kárfy Titushoz intézett 
levele, melybenkéri, hogy vállaljad ezenröpiratánaknémetre fordítását.

*Bródy Sándor: Király-idyllek. Pallas. (é. n.) A címlapon: „Dr. Sz. J. fő
kapitány úrnak szíves üdvözlettel B. S.“ — „Igazolom, hogy a szegedi 
premiert ebből tanúltuk és sugtuk. Almássy Endre." A Lajos király 
válik c. darab szövege rendezői utasításokkal ellátva. Mellékelve az 
1911. szept. 2-iki premier színlapja.

Bulyovszky Lilla: Norvégiából, úti emlékek. Emich, 1866. Az előzék
lapon: „Ajándékul Piti Mihálynak gr. Zichy Hyppolyttól. Budán, 1867, 
nov. 21." Mellékelve B. L.-nak Bécsből Bényeyhez intézett s 1895. jan.
3. keletű levele, melyben Vinczéné Aloisia részére 10 forintot küld.

Dr. Búsbach Péter: Egy viharos emberöltő. Korrajz. Kilián. 1898. 2 köt. 
A címlapon: „Nagyméltóságú B. Bánffy Dezső miniszterelnök úrnak 
tisztelete jeléül B. P.“

*Cholnoky Jenő: A sárkányok országából. Veszprém, 1900. Az előzék
lapon: „Dr. Sz. J. kedves barátomnak ajánlom ezt a kis útleírást. Szí
vélyes üdvözlettel Dr. Ch. J.“
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Csáuolszky Lajos, Az árulás története. Bpest, 1908, Világosság kny. Mel
lékelve Seffer Lászlóhoz Bpest, 1882, febr. 12-én intézett levele, mely 
szerint lapja éjjeli felügyeletét Déryre bízta, míg S. az országgyűlési 
tudósításokat készítené el.

Csáuolszky Lajos, Mi lesz? A mai politikai helyzet. Bpest, 1905, Világos
ság kny. Mellékelve „ Almásy úr“-hoz intézett keletnélküli levele, mely 
szerint irtózatos anyagi bajokkal küzd; kéri lapja támogatását; a tett 
szolgálatok nem maradnak köszönet nélkül. Gelléri Mórt még mint 
szegedit említi.

Csengery Antal, Történeti tanulmányok és jellemrajzok. 2 köt. Ráth, 1870. 
Mellékelve Cs. névjegye ezen sor írásával: „Bún Samu urat ajánlja."

Csengery Imre beszéde Beöthy Ödön emlékezete nyilvános megörökítése 
tárgyában, Nagyvárad, 1868. Az előzéklapon: „Beöthy Ödön özve
gyének Cs. I." — Mellékelve B. Ö.-nek 1854-ben De la Marchouse 
és Jersey-ből nejéhez intézett két levele s B. Ö.-nének Nagyváradról 
1865. és 1866. években írt két levele Ákos fia követválasztásáról és 
gazdasági ügyekről. Mellékelve továbbá Debreczen sz. kir. városnak 
1835 Karátson hava 16-ik napján kiadott Levele, melynek rendiben 
tudatja, hogy B.-t a város polgárai közé fölvette; Budapest 1848 April 
20. kelt s István nádor k. helytartó s Szemere Bertalan belügyminister 
által aláírt Rendelet, mely szerint B. Bihar vármegye főispánjává kine
veztetett; végül B.-nek Debreczen 1849 ápril 5-én kelt s Mészáros Lázár 
hadügyminister által aláírt huszárezredesi kinevezése. Csatolva B.-nek 
a P. Thewrewk J. által kiadott Magyar Pantheonben közölt arcképe.

*Csengery János, Sophokles drámái, 2 köt. Kiadta Janovics Jenő, Kolozs
vár, 1919. Az első címlapon: „Dr. Sz. J. kedves barátomnak Szeged 
1921 dec. 14. Cs."

*Cserzy Mihály (Homok), Játszik a délibáb. Regény. Szeged, Endrényi I. 
1913. Címlapján: „Dr. Sz. J. szeretett barátomnak és írótársamnak, kel
lemes emlékezéssel a csöngőiéi kirándulásra, melynek zsombékos 
pázsitján először esett szó közöttünk e könyv megírásáról. Szegeden 
1912. III. 11. Cs. M.“

*Csíky Gergely, Az ellenállhatatlan. Vígjáték, Temesvár, 1878. Mellékelve 
Cs. kéziratában a darabnak „A kiállhatatlan" c. paródiája. A kéziraton 
Bartók Lajosnak Muszka 1878 okt. 16. keletű szerkesztői rendelke
zése, hogy azt a Bolond Istók részére szedjék ki.

Czuczor Gergely, Aradi gyűlés. Hősköltemény öt énekben. Pesten, Eggen- 
berger, 1828. Az előzéklapon: „N. T. Farkas Vincének tisztelője Cz. G."

(Folyt, köv.) Dr. Szalay József.
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