
De azért nagyon szerette. Ügy mint a világot, melyet belső mivoltában 
megérteni nem lehet, csak az érzéki megnyilvánulásaiban. Külsejét sze
rette a könyveknek, velencei, flamand metszeteit, bordás kötéseit, emlé
keit, melyek hozzájuk fűzték. Egy nihilista mosolyával az észszerütlent sze
rette a könyvben is: erőfeszítésünk hiábavalóságát, mely isteni és kudar
cunk hiábavalóságát, mely állati.

Ő volt a könyv költője.
Kosztolányi Dezső.

AJÁNLÁSSAL ÉS KÉZÍRÁSSAL ÉKES KÖNYVEK
(MÁSODIK KÖZLEMÉNY)

1. Dankó, Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé. Bpest, Franklin, 
1893. A címlapon: „A. Pór I. E. C. P. Canonico Abbati, Arnoldi con- 
dam Episcopi Ipolyi, qui primus ratione veterum literarum monimen- 
tis mythologiam pátriám enarrans, mansurum fundamentum antiqui- 
tatis hungaricae recensendae iecit, biographo, in modum xenii pascha- 
lis, 1893. obtulit editor".

Dankó Pista, Cigányszerelem. Életkép. Nagel, 1899. Beragasztva exlib- 
risszerüen egy autogrammlap, amelyen egy sor hangjegy s egy há
romszakaszos vers van D. kézírásában. Az előbbi: „Béla cigány", az 
utóbbi: „Az egyiket most esketik . . . "

Deák Ferenc Beszédei. 6 kötet. 1829—1873, összegyűjtötte Kónyi Manó, 
Franklin. Mellékelve D.-nak Pesten oct. 14-én kelt s az Alföld-fiumei 
vasútigazgatósághoz intézett levele, mely szerint a neki küldött sza
badjegyet nem fogadja el, miként a többiét is visszautasította . . . 
„Ne vegye a tisztelt Igazgatóság ezt rossz néven, olybá veszem e meg
tiszteltetést, mintha azt élvezném is. De helyzetem nem enged más
kép cselekednem . . . "

Deák Ferenc, Adalék a magyar közjoghoz. Pest, Pfeiffer 1865. Mellékelve 
Bánffay Simonhoz Pest 1872 okt. 5-én intézett levele Lukonics Gábor 
zalamegyei ifjú érdekében. Rossz egészségéről panaszkodik. Mellé
kelve még a Pesti Naplónak 1865. ápr. 16. száma, melyben D. F. hús
véti cikke „Még néhány szó a „Botschafter“-nek april. 9-iki czikkére" 
c. a. megjelent.

Gróf Dessewffy Emil, A magyar vám és kereskedési ügy és annak vég
eligazítási módja.Landerer és Heckenast, 1847. Aborítéklapon: „Őszinte 
tiszteletének jelentése mellett emlékül küldi a’ szerző."
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*Déchy Mór, Kaukázus. Athén. 1907. Az első címlapon: „Örömmel lá
tom, hogy Dr. Sz. J. úr gyönyörű könyvtárában, szerény munkámmal a 
bennünket Magyarokat elsősorban érdeklő Kaukázus-irodalom is kép
viselve van. Budapest, 1911 október hó 25-én dr. D. M.“

*Dr. Dézsi Lajos, Tinódi Sebestyén. Athén. 1912. A címlapon: „Kedves 
Sz. J. barátomnak egy felejthetetlen kedves est emlékéül. Szeged 1923 
márc. 8. Dr. D. L.“

*Dézsi Lajos, Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. Misztót- 
falusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc. Bpest, Ráth, 1899. Az első cím
lapon: „író, könyvnyomtató és könyvolvasó alkotják az irodalmi Szent- 
háromságot. Ezek közül kettőnek ez az igénytelen munka állít emlé
ket, a harmadiknak dr. Sz. J.-nek nagyrabecsüléssel szíves üdvözletét 
küldi HMVásárhely 1914. VI. 22. Dr. D. L.“ Mellékelve P. Páriz F. fiá
nak ifjú Ferencnek, Hala Magdeburgicában 1712 Júni 10. kelt levele, 
melyben atyját is említi: „látom az Apám Uram irántam való Atyai 
solicitudoját . . .“

Ludwig Dóczi, Carmela Spadaro. Novelle, Stuttgart, Bonz V. 1890. A cím
lapon: „Hevesi Lajosnak, kedves druszámnak D.“

Döbrentei Gábor, Virág Benedek emléke. Buda, 1835. Mellékelve D.-nek 
Bártfay Lászlóhoz 1834. okt. 24-én intézett levele, melyben jelenti, 
hogy m. játékszíni jutalmazott feleletekből 500 példány nyomtatva van. 

Dr. Th. Duka, An essay on ugor languages. (London 1889.) Az első la
pon: „Marcelnek (t. i. Duka M.) Tivadar, London aug. 10. 1889.“ 

Egressy Gábor, Törökországi naplója. Pesten, Kozma 1851. Mellékelve 
E.-nek mint kormánybiztosnak Szeged 1848. dec. 1-i keletű írásos ren- 
delete, melyben a honvédség részére attilák, sapkák, nyakravalók stb. 
sürgős készítését és szállítását parancsolja meg. Saját kézírású az alá
írás s ezen záradék: „Megjegyzendő, hogy a nyakravaló alatt nem 
kapcsokra készült régi katonai nyakravalók értetnek, hanem elől meg
köthető magyar szabású nyakkendők."

*Endrődi Sándor, Kuruc nóták. Bpest, 1897. Az előzéklapon: „Sz. J. úr
nak kuruc keserűséggel Bp. 918 máj. 1. E. S.“ A 76—77. oldalon kö
zölt Nincs oly nemzet c. költemény kézirata mellékelve.

*Endrődi Sándor, Isten felé. Költemények, Athén. „Szalay József felé 
E. S.“

b. Eötvös József, A Karthausi. 2 kötet Pesten, Hartleben 1842. Mellékelve
E.-nek 1866 jul 28-iki s értékpapirosok eladása és vétele tárgyában írt 
levele, melyben Lónyayt, Csengeryt s Lukácsot említi.

* Eötvös Károly, Utazás a Balaton körül. 2 köt. Révai T. 1903. A címla
pon: „Dr. Sz. J.-nek szíves barátság jeléüLSzeged 1911 június 12. E. K.“ 

Erdélyi János, Magyar közmondások könyve, Pest, Kozma V. 1851. A 
címlapon: „N. t. Somogyi Károly úrnak". Mellékelve E.-nek Sárospatak 
1853 szept. 15-én kelt levele, meséknek és daloknak Heckenast által 
kiadása tárgyában.
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Erdős Renée, Aranyveder. Stephaneum (é. n.) Mellékelve: Jöttem hoz
zátok c. költeményének kézirata.

Falk Miksa, Kor- és jellemrajzok, Révai T. 1903. Mellékelve Tóth Lőrinc- 
hez Bécs 1862 jan. 19-én intézett levele, melyben akadémiai taggá 
történt megválasztásáért köszönetét mond . . .  „A hazai tudomány és 
irodalom veteránjai, kiknek soraiban Kegyed oly kitűnő helyet foglal 
el, gondoskodtak arról, hogy a fiatalabb nemzedék legalább a jeles 
példányoknak ne legyen híjjával. Azokat követni ez én iparkodásom 
célja!" . . .

Fazekas Mihály, Ludas Matyi Bétsben, 1817. Mellékelve egy ív, melyen
F. M. mint kollégiumi perceptor tizenhárom sorban nyugtatja, hogy 
Komáromi Imre a kölcsönvett tőke után kamatokat fizetett.

Fáy András eredeti meséi és aphorizmái. Pesten, Landerer L. 1825. Hoz
zákötve F. A.-nak Pesten 1. Jan. 1848. kelt s egy hölgyhöz intézett új
évi gratuláló levele.

*Ferenczi Zoltán, Petőfi életrajza 3. köt., Franklin 1896. A címlapon: 
„Dr. Sz. J. k. barátomnak F. Z.“ Mellékelve F. Z.-nak Bpest, 918. 27/IIL- 
ról kelt levele Petőfi S. tanuló évei adatáról.

Frankenburg Adolf, Emlékiratok, 3 köt. Emich 1868. Mellékelve a szer
zőnek Bécs 1867. dec. 9-i levele, melyben többek között ezeket írja: 
. . . „Néhány nap előtt csakugyan fölszólítattam valami Warrmann (!) 
úr által a „Pester Lloyd" szerkesztésének átvételére. Úgy hiszem azon
ban, hogy föltételeim, melyek szerkesztői függetlenségemre vonatkoz
nak, a nevezett úrnak nem tetszenek, mert nyomban Falkot kereste 
föl, aki tegnapelőtt alá is írta az illető szerződést. Sok szerencsét 
hozzá: reám nézve savanyú volt a szőllő." . . .

Garay János összes költeményei, baráti megbízásból kiadta Ney Ferenc. 
Pest, 1854. Müller E. Mellékelve egy album-lap a költő kézírásában, 
Kelt Pest, február 23-kán, 1837, kezdősora: „A’ki szeretteidet köny
vedbe óhajtod egyenkint," . . .

Gárdonyi Géza, A bor, Singer és Wolfner, 1901: „A legkedvesebb anyós
nak, Györgyné asszonynak G. G.“

Gárdonyi Géza, Füzfalevél, nyárfalevél . . . Költemények. Singer és 
Wolfner. 1904. A címlapon: „Újlaki Antal barátomnak G. G.“ A 102. 
és 103. oldalon közölt A zugligetben c. költemény eredeti fogalmaz
ványa az illető helyen beragasztva. A költemény először 1894-ben az 
Uj Időkben jelent meg. Több eltérés van a két szöveg közt.

*Dr. Gáspár Ferenc, Hét év a tengeren, Singer és Wolfner. „Dr. Sz. J. 
főkapitány úrnak hazafias üdvözlettel Dr. G. F. Szeged VI. 19. 1912.“

Goroue István, Nyűgöt. Utazás külföldön, 2 köt. Heckenast 1844. Mellé
kelve G.-nak Pest, 1841 nov. 14-én kelt s Heckenasthoz írt német
nyelvű levele nyomtatvány rendelése tárgyában.

Napoleon’s Maximén dér Kriegführung, Weimar, 1852, Voigt. A címla
pon: „Görgei István tulajdona."
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Grünwald Béla, A régi Magyarország, 1711—1825. Franklin, 1888. A 
címlapon: „Csávolszky Lajosnak barátsága jeléül a szerző."

Grünwald Béla, Az új Magyarország, Franklin 1890. Mellékelve Bpest, 
1885 febr. 9-iki levele, melyben egy mulatságról tudakozódik, amelyen 
állítólag Hurbán is ott volt, vállaikon hordozták s az orosz cárt éltették.

Gyóni Géza, Szomorú szemmel. Versek. Lampel, 1909. Belekötve a 20. 
oldalon közölt Ó csak ne vádolj ! c. költemény kézirata.

Gyóni Géza, Lengyel mezőkön, tábortűz mellett, Przemysl, 1914.Knoller. 
A könyvet Szikszay György P.-ben fogságba esett honvédőrmester 
hozta a tulajdonosnak. Fogságában évekig ágya deszkái közt rejte
gette a könyvet, melynek föllelt példányait az oroszok elpusztították. 
Egybekötve Gy. G.-nak Nagy Lajos gyúrói lelkészhez intézett tábori 
levelezőlapja P.-ből szept 1-ről keltezve, melyben harci verseit említi: 
„mert a Múzsa a fegyverek közt sem alszik, csak másképen szól".

Gyulai Pál költeményei, Ráth. Az előzéklapon: „Benke Gyuláné Sze
nes Ilka úrasszonynak tisztelettel, Leányfalva aug. 25. 1880. Gy. P.“

Gyulai Pál, Kritikai dolgozatok, Akadémia, 1908. Mellékelve egy cédula 
Gy. P. ceruza-jegyzetével: „E munka után tiszteletdíjat még nem 
kaptam." Családi gyászjelentés.

Dr. Haynald Lajos, A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei, Ko
lozsvár, K. Papp M. 1879. Mellékelve H.*nak Wien 3. VII. 1878-ban 
kelt s egy egyetemi tanárhoz intézett s könyvtárának gyarapításáért 
köszönetét mondó levele.

Boldog emlékezetű Hám János szatmári püspök egyházi szentbeszédei. 
Közrebocsájtja Meszlényi Gyula szatm. püspök. 2 köt. Szatmár, 1894. 
Mellékelve H. J. aláírása: „Joannes Eppus Szathmar." és „Meszlényi 
Gyula szathmári püspök."

Hegedűs Lóránt, A székelyek kivándorlása Romániába, Bpest, 1902. A 
címlapon: „Dr. Sz. úrnak őszinte tisztelettel H. L."

Herczeg Ferenc, A költő és a halál, Rudnay Gy. képeivel, Singer és Wolf- 
ner, 1923: „Sz. J.-nek tisztelettel és barátsággal. Szeged, 923. ápr. 22. 
H. F."

Herczeg Ferenc, Ocskay brigadéros, történelmi színmű, Singer és Wolf- 
ner, 1921. Mellékelve H.-nek az Akadémiában 1900 jan. 7-én tartott 
„Ocskay Brigadéros" c. székfoglalójának 15 ívoldalnyi kézirata.

Hermán Ottó, Az ősfoglalkozások, Bpest, 1898. A címlapon: „Az Egyet
értés tek. szerkesztőségének tisztelettel H. O." Mellékelve H.-nak Tö
mörkény Istvánhoz Bpest 1897. okt. 19-i kelettel intézett levele, mely
ben magyarázatát kéri a „gyürőce szár" jelentésének, amit T.-nek 
pásztor terminusokban gazdag tárcájában olvasott.

Hermán Ottó, A magyar pásztorok nyelvkincse. Hornyánszky V. 1914. Kor
rektúra példány. A szerző föl jegy zésével: „Teljes példány. A képek 
rendben." Mellékelve a szerzőnek Scheffer Lászlóhoz a Madary-párt 
elnökéhez Budapest 1890 január 10-én intézett politikai tartalmú levele
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. . . „az a szent igazság, hogy egy boldogított kerület nem boldogít 
hazát, de a boldog haza boldogságot áraszt a kerületek összességére"...

Hentaller Lajos, A balavásári szüret, 1894. A címlapon: „Sz. J. barátjá
nak igaz szeretettel H.“ Mellékelve a következő szövegű kézirat lap: 
„A németek már régidő óta úgy ismertek az egész világ előtt, mint a 
legengedelmesebb, legszolgaibb nép, mely nem gondolkozik, hanem 
alázatos, fejbókoló szolgája urának. A fiatal német császár a szolgát 
rabszolgává teszi ; s nem veszi észre, hogy a németek milliói várják az 
új Spartacust. Lelie 1895. szept. 23. H. L.“ (Maga sem gondolta volna, 
hogy pontosan huszonöt év múlva csakugyan megjelenik a Spartacus 
Németországban. Sz. J.)

*Horánszky Lajos, Bacsányi János és kora, Hornyánszky, 1907. A ma
gyarság egy derék őrtállójának szíves üdvözletei küld 1918. okt. hó
ban H. L.“

Horváth Mihály, Magyarország függetlenségi harcának története 1848 
és 1849-ben, 3 köt. Genf, Puky M. 1865. Mellékelve H. M.-nak nénjé- 
hez (a boríték szerint à Madame Marie Ivánkovits à Szegedin, Hongrie 
Palánk, Oroszlán-utca.) Genéve-ben 1863. jan. 4. írt levele, melyben 
pénzügyi elszámolások mellett azon panaszkodik, hogy Heckenast 
közlése szerint eddig tanított iskolakönyvét eltiltották, s történelmi 
munkája 5. és 6. kötetét sem bocsájtja keresztül a cenzúra.

Karl Hugo, Die grosse Fibel in zwei dramatischen Dichtungen. I. Das 
Schauspiel dér W elt in vier Aktén, Wien, 1844. A külső címlapon: 
„Dem Herrn k. k. Regierungsrath von Deinhardstein, Verfasser des 
„Hans Sachs" hochachtungsvoll von K. H.“ II. Dér Stein dér W eisenin 
vier Aktén, Wien, 1844. A külső címlapon u. a. ajánlás.

Hunfalvy János, A  magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. 
3 köt. Bpest, 1863. Mellékelve H. J.-nak n. Horváth Károly orosházi 
kir. közjegyzőhöz Bpest, 1887 máj. 12-én intézett levele, amely sze
rint Vécsey Tamás nem akar semmiféle mandátumot elfogadni, csakis 
tanár akar maradni.

Hunfalvy Pál, Magyarország ethnográfiája, Akadémia, 1876. Mellékelve 
a szerző névjegye ötsoros írással és Gyulai Pálnak H. P. fölött (1891 
dec. 2.) tartott búcsúztató beszédének kézirata.

Illéssy János, gróf Koháry István élete és munkái, Karcag, Sződi, 1885. 
Mellékelve Kohárynak Csábrág 1718. március 19-én kelts a szécsényi- 
conscriptiojára vonatkozó levele.

Inczédi László, Versek, Bpest, Szépirodalmi Könyvtár, 1892. Mellékelve 
Márc. 15. c. költeménynek kézirata. Kezdősora: „A gyáva hízelgés ám 
ünnepeljen, Hazug törvénnyel diktált más napot" . . .

Ipolyi Arnold, Magyar mythoíogia, Pest, 1854. Heckenast. Mellékelve 
Bpest 880. máj. 13. levele, amelyben az Egyetértés téves hírével 
szemben annak megállapítását kéri, hogy a felső korona csakugyan 
római Sz. István korona.
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N. Isthuánffi, Regni hungarici história, Coloniae Agrippinae, H. Rom- 
merskirchen, 1724. (J. J. Ketteler.) Mellékelve egy ívnyi latin nyelvű 
kivonat a magyar diéta döntéséből 1600. évről; tárgya a harmincadok 
rendezése a borkereskedelem szempontjából. A kivonatot I. sajátkezű
i g  írta alá. Szabó Dezső könyvtárából.

Jászai Mari, A tükröm, Bpest, 1909. A címlapon: „Kedves arcának em
léke sohasem homályosult el szívemben és boldog vagyok hogy e 
könyvben leírt gondolataim a tisztelt barátnak lelkén is átsuhannak. 
Meleg üdvözlettel, 1912. szept. 17. J. M.“

Jósika Miklós, Vázolatok, Kolozsvárit, Tilsch, 1835. Exlibris módjára a 
könyvtáblára ragasztva levelének befejező töredéke : „híve Jósika 
Miklós". Batthyány Kázmér gróf 1849. külügyminiszter címere a kö
tésen.

Jókai Mór, Az arany ember. Dráma, Révai T. 1885 : „György Jánosné 
asszonyságnak emlékül 1885. Jan. 10. J. M.“ Mellékelve J. M.-nakMo- 
sonyi Károly színigazgatóhoz Bpest 1884. dec. 12-én intézett levele, 
amely szerint a drámát „egyszersmindenkorra fizetendő 25 fr., azaz 
huszonöt forint tiszteletdíjért" átengedi.

Jókai Mór, A baloldal az igazi reformpárt. Képviselői jelentés Pest- 
Terézváros polgáraihoz. Ath. 1872. Mellékelve J. névjegye: Jókai Mór 
Pest, terézvárosi képviselő. Rajta ezen sorok: „Kedves Barátom! Adha
tom a cikket, de egyszerre lehetetlen azt közölni, mert igen hosszú. 
Beleegyezel a kétfelé hasításába? barátod J. M. 16/3. 70.“

(Folyt, köv.)
Szalay József.
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