
34. Egyéb gyűjtési
területek

Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva
tartás:  H-Sz: 10-17,  Cs: 10-19 óráig,  P:  Zárva) 2020 október 26 -  november 7 között.  Az árverés napján
NINCS  MEGTEKINTÉS!  AJÁNLATTÉTELI  HATÁRIDŐ:  2020  november  7.  18:00.  VÁLTOZÁS:  A  magyar
filatélia tételek közül csak a kiemelt tételek lesznek virtuális árverésen kikiáltva, mely 9:30 kor kezdődik,
minden más területre 18:00 ig lehet online ajánlatot tenni. Ajánlatokat elfogadunk írásban, személyesen,
vagy  postai  úton,  telefonon  a  317-4757,  266-4154  számokon,  faxon  a  318-4035  számon,  e-mailben  az
info@darabanth.com, illetve honlapunkon (darabanth.com),  ahol on-line ajánlatot  tehet.  ÍRÁSBELI (fax,
email)  AJÁNLATOKAT  9:00-IG  VÁRUNK.  A  megvásárolt  tételek  átvehetők  2020.  november  10-én  10
órától. Irodánk november 9-én egész nap zárva tart. (Nyitvatartási időn kívül honlapunkon vásárolhat a
megmaradt  tételekből).  Az  árverés  MAGYAR  FILATÉLIA,  KÉPESLAP,  NUMIZMATIKA  és  az  EGYÉB
GYŰJTÉSI TERÜLETEK tételei külön katalógusokban szerepelnek!

A vásárlói jutalék 22%
Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető.

Tisztelt Ügyfelünk!

VÁLTOZÁS A KIKIÁLTÁSBAN:
Magyar filatélia csak a kiemelt tételek: 9:30 tól virtuális teremárverés keretében. A Gellértben

nem lesz árverés!
Az aukció menetét honlapunkon lehet követni 9:30-tól.

Ajánlatot tenni elsősorban online lehet, élőben, direkt egyidejüleg a kikiáltással is, de előzetes
bejelentkezés alapján telefonos ajánlattételre is van rá mód.&nbsp;

Ha szeretne telefonos ajánlatot tenni, akkor péntekig adja meg az első katalógusszámot amire
licitálni akar, és kollégáink felhívják az aukció alatt és így tud telefonon licitálni.

Írásban, emailben reggel 9-ig tud a magyar filatéliára ajánlatot tenni.

Magyar filatélia nem kiemelt tételek, külföldi filetélia és minden más terület: Csak online
aukció, szokás szerint, zárás 18:00-kor.

Megtekintés: október 26. - november 7. között. (7-én szombaton NINCS MEGTEKINTÉS)
Tételek átvétele november 10-én 10 órától!

Irodánk november 9-én egész nap zárva tart!
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Festmények és grafikák
10000.Aba-Novák Vilmos (1894-1941): Én szakállal 1923-ban. Rézkarc, papír, jelzett, korabeli üvegezett

fa keretben, 19,5×19,5 cm / Vilmos Aba-Novák (1894-1941): Me with beard in 1923. Etching on
paper, signed, framed with glass. 19,5x19,5 cm .................................................................................18 000

10001.Olgyai Viktor (1870-1929): Téli erdő. Rézkarc, papír, jelzett, 15,5×19,5 cm / Viktor Olgyai: Wood in
winter. Etching on paper, signed, 15,5x19,5 cm ...................................................................................5 000

10002.Patkó Károly (1895-1941): Székely fej. Rézkarc, papír, jelzett, ajándékozási sorokkal. Üvegezett
fa keretben, 31×23,5 cm / Károly Patkó (1895-1941): Szekler head. Etching on paper, signed.
Framed with glass. 31x23,5 cm. .........................................................................................................19 000

10003.Zsögödi Nagy Imre (1893-1976): Bibliás asszony, 1923. Rézkarc, papír, jelzett, üvegezett fa
keretben, 21,5x16 cm / Imre Zsögödi Nagy (1893-1976): Woman with bible, 1923. Etching on
paper, signed, framed with glass. 21,5x16 cm ....................................................................................15 000

10004.Aba-Novák Vilmos (1894-1941): Savonarola. Rézkarc, papír, jelzett. Kartonra kasírozva, lap széle
kissé sérült. Üvegezett fa keretben, 49,5×43,5 cm / Vilmos Aba-Novák (1894-1941): Savonarola.
Etching on paper, monted ob cardboard, with soma damage on the sides. Signed, framed with
glass. 49,5×43,5 cm ............................................................................................................................34 000

10005.Kontuly Béla (1904-1983): A házasságtörő nő. Rézkarc, papír, jelzett és datált (Nemessányi
Kontuly Béla 1928), próbanyomat II. Üvegezett fa keretben, 22,5x28 cm ..........................................10 000

10006.Molnár C. Pál (1894-1981): Leselkedő. Fametszet, jelzett. 19x11,5 cm Üvegezett keretben. / Pál
Molnár C. (1894-1981): The lurker. Woodcut, signed. 19x11,5 cm ......................................................9 000

10007.Szőnyi István (1894-1960): Körhinta. Rézkarc, papír, jelzett. Üvegezett fa keretben. 17,5x21,5 cm .12 000
10008.Bernáth Aurél (1895-1982): Abbázia. Akvarell, papír, jelezve jobbra lent, paszpartuban.

Provenienncia: Korábban dr. Wittmann István orvos tulajdonában. Üvegezett fa keretben.
41×28,5 cm / Aurél Bernáth(1895-1982): Opatija (Abbazia). Watercolour on paper, signed, in
passepartout, framed with glass. 41×28,5 cm ...................................................................................110 000

10009.Gáborjáni Szabó Kálmán (1897-1955): Húzzák a hálót (Halászok). Tus, papír, jelzés nélkül.
Hátoldalán a művész fia, Gáborjáni Szabó Péter (1935-) eredetiség igazolásával. Lap jobb szélén
kisebb folttal. Üvegezett fa keretben. 20,5x29,5 cm ...........................................................................12 000

10010.Patkó Károly (1895-1941): Nagybányai táj. Rézkarc, papír, jelzett. Üvegezett fa keretben,
17,5×19,5 cm / Károly Patkó (1895-1941): Sight of Baia Mare. Etching on paper, signed. Framed
with glass. 17,5x19,5 cm. ....................................................................................................................28 000

10011.Iván Szilárd (1912-1988): Nagybányai építkezés (új festőiskola alapjai?), 1942. Kréta, akvarell,
papír, jelzett és datált (Iván Szilárd 1942). Iván Szilárd a Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol
Réti István volt a mestere. 1940-44 között Nagybányán dolgozott, ahol aktívan szerepet vállalt a
kolónia életében, többe közt mint a Nagybányai Festők Társaságának alelnöke és mellette
továbbra is tartotta volt tanárával a kapcsolatot. Egy 1942 július 18-án kelt levelében a
következőket írja Rétinek. "(...) Most sok akvarellt csinálok. Mindent színben. Azelőtt mindig csak
rajzoltam, most látom, milyen szegényes a színekhez képest pusztán csak a fekete. A színek
adják az élet teljességét (...)" Iván Szilárd feltehetően néhány hónappal a levél írása után, ősszel
vagy decemberben festette az árverésünkön szereplő művet, a háttérben álló csupasz fák erre
utalnak. 1942 év végén építési munkálatok folytak Nagybányán, erről is beszámol Iván Szilárd
Rétinek 1942 dec. 11. postabélyegzővel ellátott levelében: "(...) Krizsán műtermét átalakítják. Már
nagyban folyik az építkezés (...) Az új festőtelepnek is kijelölték próbából a helyét Az épület
leendő körvonalait vizsgálták azért, hogy nem fogja-e eltakarni a Kereszthegyet (...)" Ez alapján az
árverésünkön szereplő mű akár az új festőiskola építésének kezdeti fázisát is ábrázolhatja.
Üvegezett fa keretben, 23,5×45,5 cm / Iván Szilárd (1912-1988): Construction in Baia Mare
(building of the new painter's school?), 1942. Chalk and watercolour on paper, signed and dated
(Iván Szilárd 1942). Framed with glass, 23,5×45,5 cm. ......................................................................30 000

10012.Mund Hugó (1892-1962): Munkába menet. Rézkarc, papír, jelzett, üvegezett fa keretben. 15×18
cm. Nagyon ritka! / Hugó Mund. On the way to work. Etching on paper, signed, framed with glass.
15x18 cm. Very rare! ...........................................................................................................................30 000

10013.Agricola Lídia (1914-1994): Virágok. Olaj, vászon, jelzett, fa keretben, 51,5×38 cm / Lydia Agricola
(1914-1984): Oil on canvas, signed, in wooden frame, 51,5x38 cm ...................................................50 000

10014.Nagy Oszkár (1893-1965): Napsütéses felsőbányai utcarészlet, 1935. Olaj, vászon. Jelzett és
datált: Nagy Oszkár 935. Hátoldalán autográf felirattal: "Napsütéses felsőbányai utcarészlet,
Nagy Oszkár, 935." Nagy Oszkár a harmincas években folytatta az azt megelőző évtizedben
megkezdett útját, továbbra is kedvelt motívumai közé tartozott a nagybányai és felsőbányai
házcsoportok, utcarészletek megfestése az akkor már kialakult, a nagybányai neós festők
művészetéből merítő és azt követő, de mégis egyedi és összetéveszthetetlen stílusában. Az
árverésünkön szereplő festménye az alacsonyan álló nap, a lomb nélküli fák alapján téli
évszakban vagy kora tavasszal készülhetett. Képén a rá jellemző módon felfokozza a felvillanó
sárgákat, narancssárgákat, fehéreket, amelyek kontrasztot alkotnak a házak sötét tetőivel, a fák
hosszú árnyékaival. Ahogy egy korabeli kritikus, Rozsos Etel sommásan összefoglalta Nagy
Oszkár művészetének esszenciáját, az 1940-ben rendezett kolozsvári kiállítása alkalmából a
Keleti Újságban: "A legnagyobb mélység a legragyogóbb verőfénnyel váltakozik képein, önálló
életet élve, egymással viaskodva, vagy megenyhülve, eggyé válva (...)". Fa keretben. 60x73 cm /
Oszkár Nagy (1893-1965): Sunny street in Baia Sprie. Oil on canvas. Signed and dated: Nagy
Oszkár 935. With autograph writing on the reverse. "Napsütéses felsőbányai utcarészlet, Nagy
Oszkár, 935". Framed. 60x73 cm ......................................................................................................360 000
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A nagyaukció online része 18:00 órakor zárul!

10015.Sztelek Norbert (1884-1956): Nagybánya, 1941. Pasztell, papír, jelzett. Díszes üvegezett fa
keretben, hátoldalán korabeli felirattal ("20 pengő utánvét"), 51×42 cm / Norbert Sztelek.
(1884-1956): Baia Mare, 1941. Pastell on paper, signed. Framed with glass, with Hungarian
description from the time on the back. 51×42 cm ...............................................................................32 000

10016.Boldizsár István (1897-1984): Fiatal hölgy arcképe. Olaj, vászon, jelzett. Hátoldalán a vakrámán a
művész bélyegzőjével. Proveniencia: Boldizsár István hagyatékából. Díszes, historizáló stílusú
üvegezett fa keretben, 40×30 cm. / István Boldizsár (1897-1984): Portrait of a young lady. Oil on
canvas, signed. With the artist's stamp on the reverse. Provenance: István Boldizsár's estate.
Framed with glass. 40x30 cm .............................................................................................................70 000

10017.Iván Szilárd (1912-1988): Csendélet. Olaj, vászon, jelzett és datált (Iván Sz. 956 I). Fa keretben,
60×80 cm ............................................................................................................................................44 000

10018.Perlrott-Csaba Vilmos (1880-1955): Női akt. Szén, papír, jelzett. Lap alja feltétezhetően vágott.
Üvegezett fa keretben. 27,5×21,5 cm / Vilmos Perlrott-Csaba (1880-1955): Nude female. Coal on
paper, signed. Bottom of the paper probably cut. Framed with glass. 27,5×21,5 cm .........................36 000

10019.Uitz Béla (1887-1972): Fürdőzők, 1917. Hidegtű, papír, jelzett, üvegezett fa keretben, 24×35 cm /
Béla Uitz (1887-1972): Bathing women, 1917. Dry-point on paper, signed. Framed with glass.
24×35 cm ............................................................................................................................................50 000

10020.Dési Huber István (1895-1944): Vak koldus a Naviglio hídján (Milano, 1928). Rézkarc, papír,
jelzett (Dési Huber István rézkarca), számozott (24/25), üvegezett keretben. A művész ezen
grafikája nagyon ritkán bukkan fel a műkereskedelemben, tudomásunk szerint korábban aukción
nem szerepelt. Egy másik példánya megtalálható a Szombathelyi Képtár gyűjteményében.
22×15,5 cm / István Dési Huber (1895-1944): Blind beggar on a bridge over the Naviglio, Milano.
Etching, paper, signed, numbered (24/25), framed. Rare! ..................................................................15 000

10021.Ruzicskay György (1896-1993): Hajnal. Színezett algráfia, papír, jelzett a nyomaton és ceruzával
a lap alján. Kartonra kasírozva, karton széle sérült, algráfia ép. Üvegezett, kissé kopott keretben.
Ruzicskay látványos grafikája korai, kiemelkedő expresszív alkotásai közé sorolandó. 24x18 cm ....30 000

10022.Schönberger Armand (1885-1974): Sapkás férfi portréja. Kétoldalas mű, hátoldalán kalapos férfi
portréja. Szén, papír, jelzett. Hátoldalán MNG kiviteli pecséttel. Üvegezett fa keretben, 23×16 cm ..24 000

10023.Kelemen Emil (1895-1975): Állatok a tisztáson. Pasztell, papír, kartonra kasírozva, jelzett,
49,5×69,5 cm ......................................................................................................................................36 000

10024.Edvi Illés Aladár (1858-1927): Boci. Akvarell, papír, jelzett, fa keretben, 12×15 cm ...........................12 000
10025.Klie Zoltán (1897-1992): Őzike ("Erdő"). Olaj, papír. Jelezve jobbra lent (Klie). Hátoldalán autográf

felirattal, a művész címével. Díszes, üvegezett fa keretben, 30,5x46 cm / .........................................36 000
10026.Duray Tibor (1912-1988): Napos Erdei tisztás (Hargita). Akvarell, pasztell, papír. Jelzett,

hátoldalán feliratozott. Üvegezett, kissé sérült keretben. A művész erdélyi, székelyföldi
helyszíneket ábrázoló alkotásai ritkán szerepelnek árverésen. 32x36 cm / Tibor Duray
(1912-1988): Sunny clearing (Harghita). Watercolour, pastel on paper. Signed, with description on
the back. Framed with glass. Duray's transylvanian-romanian landscapes are seldom for sale at
auction. ................................................................................................................................................24 000

10027.Benyovszky István (1898-1969): Lovasszán. Akvarell, papír, jelzett, üvegezett fa keretben,
35,5×48,5 cm ......................................................................................................................................32 000

10028.Kovács Tamás Vilmos (1951-): Lovasok a tájban, 1980. Olaj, farost, jelzett, hátoldalán autográf
felirattal és Képcsarnok Vállalat címkéjével. Fa keretben. 60×80 cm ...............................................110 000

10029.Gyémánt László (1935-): Fekvő akt. Szitanyomat, papír, jelzett, művészpéldány EA/Exp 49x33 cm
/ László Gyémánt (1935-): Lying nude woman. Screeprint on paper, signed, artist's proff E.A./Exp.
49x33 cm .............................................................................................................................................22 000

10030.Misch Ádám (1935-1995): Emlék. Olaj, kréta, farost, jelzett (Misch), hátoldalán autográf felirattal
és Képcsarnok Vállalat címkéjével. 1980 körül. 70×50 cm. / Ádám Misch: Memory. Oil, chalk,
wood fiber, signed (Misch), with autograph description and with Hungarian Képcsarnok Company
label on the reverse. ............................................................................................................................80 000

10031.Lux Antal (1935-): A feszültség feltöltése II. Szitanyomat, papír. Jelzett és datált (A Lux '81),
művészpéldány e.a. Üvegezett fa keretben, 34x46 cm / Antal Lux (1935-): The loading of tension.
Serigraphy, paper. Signed and dated (A Lux '81). Artist' proof e.a. Framed, 34x46 cm. ....................16 000

10032.Geisler, Stephan (1968-): Kék-vörös kompozíció. Vegyes technika, papír, jelzett. Üvegezett fa
keretben. 50×39,5 cm / Geisler, Stephan (1968-): Blue-red composition. Mixed technique on
paper, signed. Framed with glass. 50×39,5 cm ..................................................................................42 000

10033.Swierkiewicz Róbert (1942-2019): A teremtés örömei XII. Világtojás, 1993. Jelzett.
Művészpéldány E.A: III/V. Kartonra kasírozva. Laptetején halvány folttal. Üvegezett fa keretben.
105,5x76 cm ........................................................................................................................................46 000

10034.Rácz András (1926-2013): Villanás. Zománcfesték, papír, kartonra kasírozva, jelzett (R), 59x84
cm .....................................................................................................................................................180 000

10035.Lossonczy Tamás (1904-2009): A lélek tükre (eredetileg: cím nélkül), 1969. Olaj, tükör, farost.
Jelzett és datált jobbra lent. 1969 X Lossonczy Tamás. Hátoldalán MK1561
oeuvre-katalógusszámmal feliratozott. Proveniencia: Lossonczy Tamás hagyatéka.Fa keretben.
60x80 cm./ Tamás Lossonczy (1904-2009): The mirro of the soul (originally: without title), 1969.
Oil, mirror on wood fibre. Signed. With oeuvre catalogue no. MK1561 on the reverse.
Provenance: from the estate of the artist. 60x80 cm .........................................................................480 000
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10036.Kondor Béla (1931-1972): Liberté (életműkat. 1958/63). Rézkarc, papír, jelzett, lap tetején enyhén
sérült, rézkarc ép. 8,5x6 cm ................................................................................................................15 000

10037.Csáji Attila (1939-): Hálózat. Vegyes technika, farost, jelezve középen lent. Attila. 68x70 cm /
Attila Csáji (1939-): Network. Mixed technique, wood fibre, signed. 68x70 cm ................................200 000

10038.Wagner János (1936-): Ablak a kertre. Vegyes technika, vászon, kartonra kasírozva, jelzett.
Hátoldalán autográf felirattal. 2000 körül. Fa keretben, 70×50 cm. / János Wagner (1936-): View
to the garden. Mixed technique, canvas, signed. With autograph description on the reverse.
Around 2000. Framed. 70x50 cm ......................................................................................................110 000

10039.Karsch, Manfred (1948-): Nyári nap, 2018. Akril, vászon, jelezve a hátoldalán. Kiállítva: Érdi
Városi Galéria, "Asszociációk", egyéni kiállítás, 2019. 100x70 cm / Karsch, Manfred (1948-):
Summer sun, 2018. Acrylic on canvas, signed on the reverse. Exhibited: "Asszociációk", solo
exhibition, 2019. 100x70 cm .............................................................................................................120 000

10040.Püspöky István (1950-2018). Triptichon III. Akril, vászon, jelzett, hátoldalán feliratozott. Püspöky
István nagyméretű festményei közül tudomásunk szerint nem szerepelt aukción ez idáig egy sem.
100x70 cm / István Püspöky (1950-2018). Triptichon III. Acrylic on canvas, signed, with
description on the reverse. 100x70 cm ...............................................................................................46 000

10041.Rubint Ávrahám Péter (1958-): Enyhülés, 2003.01.24. Olaj, vászon, jelzett a hátoldalán, 80×100
cm / Ávrahám Péter Rubint (1958-): Relief, 24.01.2003. Oil on canvas, signed on the reverse,
80x100 cm ...........................................................................................................................................75 000

10042.Jakobovits Miklós (1936-2012): Vörös és szürke (vörös titok, vörös segély), 2000. Vegyes
technika, fa, jelzett a hátoldalán. 120x70 cm / Miklós Jakobovits (1936-2012): Red and grey (the
red secret, red help). Mixed technique on wood, signed on the back. 120x70 cm ...........................140 000

10043.Bohumil Samuel Kečíř (1904-1987): Csendélet. Olaj, karton, jelzett, 90×60 cm / Bohumil Samuel
Kečíř (1904-1987): Still life. Oil on board, signed, 90x60 cm ..............................................................95 000

10044.Miskei László (1937-2015): Konstruktivista csendélet, 1978-79 körül. Olaj, farost, jelzett, apró
felületi sérülésekkel. Hátoldalon Képcsarnok Vállalat címkéjével, 47×47 cm / László Miskei
(1937-2015): Constructivist still life, ca. 1978-79. Oil on wood fibre, signed. With some minor
surface damages. With the label of Képcsarnok Company on the reverse 47x47 cm ........................36 000

10045.Deim Pál (1932-2016): Kis triptichon, 1983. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott: 1/60.
Üvegezett fa keretben, 9,5×14 cm. / Pál Deim (1932-2016): Small tryptich, 1983. Screeprint on
paper, signed. Numbered. 1/60. Framed with glass. 9,5x14 cm .........................................................22 000

10046.Kondor Béla (1931-1972): Angyal. Rézkarc, papír, jelzett, lap tetején enyhén sérült, rézkarc ép.
8,5x7,5 cm ...........................................................................................................................................19 000

10047.Korniss Dezső (1908-1984): Szűrmotívum. Szitanyomat, papír, jelzett. Művészpéldány EA. V/XV.
Üvegezett fa keretben, 45×34 cm .......................................................................................................28 000

10048.Bartl József (1932-2013): Szív és bábú. Szitanyomat, papír, jelzett (Bartl 95), számozott (3/40).
31x47,5 cm / József Bartl: (1932-2013): Heart and figure. Screeprint on paper, signed (Bartl 95),
numbered (3/40). 31x47,5 cm .............................................................................................................18 000

10049.Misch Ádám (1935-1995): Csendélet (konstruktivista kompozíció). Olaj, kréta, ceruza, farost,
jelzett (Misch), hátoldalán autográf felirattal és Képcsarnok Vállalat címkéjével. 1978-79 körül.
70×60 cm. / Ádám Misch: Still life (constructivist composition) Oil, chalk, pencil on wood fiber,
signed (Misch), with autograph description and with Hungarian Képcsarnok Company label on the
reverse. Around 1978-79. 70×60 cm. .................................................................................................80 000

10050.Hajdú László (1938-): Cirkuluszok (Vágy és gravitáció), 2006. Akril, vászon, jelezve a hátoldalán.
Kiállítva: Csepel Galéria, Budapest, egyéni kiállítás, 2007. Fa keretben. 80x40 cm / László Hajdú
(1938-): Circulus (Desire and gravitation), 2006. Akrylic on canvas, signed on the back.
Exhibited: Csepel Galéria, Budapest, solo exhibition, 2007. Framed. 80x40 cm ..............................120 000

10051.Aknay János (1949-): Átjáró. Computer print, papír, jelzett, számozott: 1/1 (!). Üvegezett keretben.
26x17 cm / János Aknay (1949-): Alley. Computer print on paper, signed. Numbered: 1/1. Framed
with glass. 26x17 cm ...........................................................................................................................15 000

10052.ef Zámbó István (1950-): Akt csíkos deszkával (1974/2000). Kézzel, krétával színezett linó,
merített papír. Jelzett, művészpéldány E.A. I/VII. Üvegezett fa keretben, 27x24 cm. ........................18 000

10053.feLugossy László (1947-): T.U.L.. Szitanyomat, papír, apró foltokkal. Jelezve balra lent: T.U.L.,
középen S/13/15, azaz mindössze 15 példányban készült, gyűjtői ritkaság! Jelezve jobbra lent:
FeLugossy L. '91. 86,5x60 cm. ...........................................................................................................55 000

10054.Szurcsik József (1959-): Érzéketlenítő. Litográfia, papír. Jelzett. Számozott: 4/5. Üvegezett fa
keretben. 53x76 cm. Nagyon ritka, korai alkotás! ...............................................................................32 000

10055.Gaál József (1960- ): Vegetáció. Színes rézkarc, merített papír, jelzett, művészpéldány E.A. I/VII.,
20,5×29 cm .........................................................................................................................................15 000

10056.Krizbai Sándor (1949-): Női portré, 2013. Olaj, vászon, jelzett, hátoldalán autográf felirattal. 70x50
cm. / Sándor Krizbai (1949-): Portrait of a lady. Oil on canvas, signed. 70x50 cm .............................90 000

10057.Matzon Ákos (1945-): "Emlék 2", 1994. Akril, karton, jelezve balra lent. Hátoldalán is jelzett és
datált. Üvegezett fa keretben. 40x50 cm/ Ákos Matzon (1945-): "Memory 2", 1994. Acrylic, board,
signed and dated on the back. Framed with glass. 40x50 cm ..........................................................140 000

10058.Frank Magda (1914-1997): Geometrikus kompozíció. Szitanyomat, papír, jelzett, EA
művészpéldány 50x35 cm / Magda Frank (1914-1997): Geometric composition. Screenprint on
paper, signed. Artist's proof EA. 50x35 cm .........................................................................................22 000
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10059.Győrffy Sándor (1951-): A világ ritmusa, 1981. Olaj, vászon, jelzett, sérült. Fa keretben. 72×98
cm / Sándor Győrffy (1951-): The rhythm of the world, 1981. Oil on canvas, signed, damaged.
Framed. 72x98 cm ............................................................................................................................150 000

10060.Orosz Gellért (1919-2002): 3+2, 1979. Akril, farost, jelzett. Hátoldalán autográf felirattal és
Képcsarnok Vállalat címkéjével. Felületén apró hibákkal. 80×80 cm / Gellért Orosz: 3+2. Acrylic
on wood fiber. Signed. With autograph description and with label of Képcsarnok Company on the
reverse.With some minor faults on the surface. 80x80 cm ...............................................................480 000

10061.Ulrichs, Timm (1940-): Interferenciák. Szitanyomat, papír, jelezve jobbra lent, számozva balra lent.
47/100, üvegezett fa keretben, 61,5x43,5 cm / Ulrichs, Timm (1940-): Interferences. Silkscreen on
paper, signed lower right, numbered 47/100 lower left, framed, 61,5x43,5 cm ..................................28 000

10062.Fajó János (1937-2018): Csík, 1973. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott (15/20), üvegezett
keretben, 84x32 cm / János Fajó (1937-2018): Strip, 1973. Screeprint on paper, signed,
numbered (15/20), framed with glass, 84x32 cm ..............................................................................110 000

10063.Konok Tamás (1930-): A tér ritmusa. Monotípia, papír, jelzett és datált (Konok 1991). Üvegezett
keretben. 27,5×27,5 cm / Tamás Konok (1930-): The rhythm of the space. Monotype on paper,
signed and dated (Konok 1991). Framed with glass. 27,5×27,5 cm ...................................................55 000

10064.Frank Magda (1914-1997): Konstruktív kompozíció. Monotípia, papír, jelzett, 50x35 cm / Magda
Frank (1914-1997): Constructivist composition. Monotype on paper, signed. 50x35 cm ...................20 000

10065.Demjén Mimi (1906-199?): Felfelé törekvés. Olaj, vászon, jelzett, fa keretben, 47×38 cm / Mimi
Demjén(1906-199?): Moving upwards. Oil on canvas, signed, framed, 47×38 cm .............................24 000

10066.Hencze Tamás (1938-2018): Gesztus. Szitanyomat, papír, jelzett, művészpéldány EA X/XV.
Üvegezett fa keretben. 50x43 cm / Tamás Hencze (1938-2018): Gesture. Screeprint on paper,
signed, artist's proof EA X/XV. Framed with glass. 50x43 cm ............................................................48 000

10067.Serényi H. Zsigmond (1937-): Hommage a Bartók Béla, 2013. Szitanyomat, papír, jelzett,
számozott (02/06), lap alján a művész bélyegzőjével. Üvegezett fa keretben, 30×30 cm /
Zsigmond H. Serényi (1937-): Hommage a Béla Bartók, 2013. Screeprint on paper. Signed,
numbered (02/06). Framed with glass. ...............................................................................................17 000

10068.Matzon Ákos (1945-): Űresedés 12, 1996. Akril, olaj, karton, jelzett. Hátoldalán is jelzett és datált,
valamint a művész hosszab autográf feliratával 2018-ból. Üvegezett fa keretben. 34x24 cm/ Ákos
Matzon (1945-): Lost in space, 1996. Acrylic, oil, on board, signed and dated on the back. With
the artist's longer description on the back from 2018. Framed with glass. 34x24 cm .......................110 000

10069.Dévényi János (1956-): Hármas színsorok (2020) Akril, vászon, jelzett a hátoldalán, fa keretben,
50×70 cm ............................................................................................................................................65 000

10070.Joseph Kádár (1936-2019): Szürrealista kompozíció. Szitanyomat, papír, jelzett, Paris, 1970
jelzéssel. EA művészpéldány. 19x21 cm / Joseph Kádár (1936-2019): Surrealistic composition.
Screenprint on paper, signed, Paris, 1970. EA artist's proof. 19x21 cm .............................................16 000

10071.Kolosvary, Sigismund (Kolozsváry Zsigmond, 1899 - 1983): Essai, 1972. Rézkarc, akvarell, papír.
A művész ezen sajátkezűleg akvarellel színezett rézkarca tudomásunk szerint Magyarországon
még nem szerepelt árverésen. 26,5×20 cm / Kolosvary, Sigismund (Kolozsváry Zsigmond, 1899 -
1983): Essai. Etching, watercolour, paper. Hand-coloured by the artist. 26,5×20 cm ........................12 000

10072.Rozsda Endre (1913-1999): Palota. Tus, ceruza, papír. Jelzett a hátoldalán (hátlap által takarva):
Rozsda Endre, 1956 november. Kiállítva: Rozsda Endre: Az idő gyöngyei - Kanizsai Dorottya
Múzeum, Mohács, 2013.11.22.-2014.01.20, hátlapján pecséttel is feliratozott a kiállítás nevével
és időpontjával. Üvegezett fa keretben, 58x47cm / Endre Rozsda (1913-1999): Castle. Ink, pencil
on paper. Signed on the reverse: Rozsda Endre, 1956 novembre. Exhibited: Rozsda Endre: Az
idő gyöngyei - Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács, 22.11.2013-20.01.2014, with stamp of the
name and date of the exhibition on the back. Framd with glass. 58x47cm .......................................320 000

10073.Victor Vasarely (1908-1997): Kompozíció. Szitanyomat, papír, jelzett és számozott (77/90).
Vasarely 75. születésnapja alkalmából megjelent mappából, 1984. 51x47 cm / Victor Vasarely
(1908-1997): Composition. Screenprint on paper, signed and numbered (77/90). 51x47 cm ............50 000

10074.Joseph Kádár (1936-2019): Geometrikus kompozíció. Elektrográfia, papír, jelzett, művészpéldány
EA jelzéssel. 25x14 cm / Joseph Kádár (1936-2019): Geometric composition. Electrographic on
paper, signed. EA artist's proof. 25x14 cm ..........................................................................................14 000

10075.Vera Molnár (1924-): Histoire d'I A. Szitanyomat, ceruza, karton, kartonra húzott vászonra
applikálva. Jelzett és datált (2003-2005) a hátoldalán, két különböző címkén. Számozott: 21/21.
Üvegezett fa keretben, 37x36 cm, keret méret 50×50 cm / Vera Molnár (1924-): Histoire d'I A.
Serigraphy, pencil, on cardboard, fixed on canvas, wich is on cardboard. Signed and dated
(2003-2005) on the back, with two different labels. Numbered: 21/21. Framed, 37x36 cm, frame
size 50×50 cm. ..................................................................................................................................300 000

10076.Székely Pierre (1923-2001): A balerina. Színes litográfia, papír, jelzett, számozott (66/100). Az
1982-ben megjelent Kőcirkusz mappából. 70×50 cm / Pierre Szekely (1923-2001): La ballerine.
Lithography, paper, signed and numbered (66/100). From the album Cirque de Pierre, published
in 1982. 70x50 cm ...............................................................................................................................12 000

10077.Joseph Kádár (1936-2019): Geometrikus kompozíció. Szitanyomat, papír, duplán jelzett,
művészpéldány EA jelzéssel. 27x27 cm / Joseph Kádár (1936-2019): Geometric composition.
Screenprint on paper, signed. EA artist's proof. 27x27 cm .................................................................12 000

10078.Hervé, Rodolf (1957-2000): Eiffel-torony. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott (31/40), ca.
34,5x21 cm. / Hervé, Rodolf (1957-2000): Eiffel-tower. Screenprint on paper, signed, numbered
(31/40), 34,5x21, cm. ..........................................................................................................................18 000
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10079.Victor Vasarely (1908-1997): Zebrák. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott (37/50), lap alján
kissé foltos, üvegezett fém keretben, 49,5x49,5 cm / Victor Vasarely (1908-1997): Zebras.
Screenprint on paper, signed and numbered (37/50). Framed. 49,5x49,5 cm cm ..............................46 000

10080.Hervé, Rodolf (1957-2000): Eiffel-torony. Szitanyomat, papír, EA jelzett. 32,5x21,5 cm. / Hervé,
Rodolf (1957-2000): Eiffel-tower. Screenprint on paper, signed, E:A: artist's proof, 32,5x21,5 cm. ...18 000

10081.Diener Dénes Rudolf (1889-1956): Férfi portré. Kréta, papír, lap felső része kissé sérült, lap alsó
része kissé foltos. Jelzett és datált: Diener Dénes Paris 928. Autográf ajándékozási sorokkal: Reiz
(?) Jóska barátomnak szeretettel. Üvegezett fa keretben, 62×46,5 cm ..............................................34 000

10082.Sárdi (Sárdy) István (1846-1901): Fiatal hölgy portréja, 1872-75 körül. Olaj, vászon, kissé sérült.
Jelzés nélkül. Hátoldalán a vakrámán régi ceruzás felirattal: "Kiállításon kitüntetve, festője Sárdi
Kolozsvár". Vászon hátoldalán Richard Wurm müncheni művészellátó felirata. Korabeli fa
keretben. Sárdi 1872-től járt a müncheni akadémiára, majd Kolozsváron dolgozott rajztanárként. A
festő kevés korai munkája ismert. 68,5×56,5 cm / István Sárdi (Sárdy): Portrait of a young lady,
around 1872-75. Oil on canvas, with smaller damage. Unsigned. With description in Hungarian on
the back: "Honoured with an award on an exhibition. Painter: Sárdi, Kolozsvár". On the reverse of
the canvas with inscription of company Richard Wurm in Munich (München), Germany. Sárdi
started to study in Munich at the Academy in 1872 and later settled in Cluj (now Romania) as a
teacher. His early works are seldom to find. 68,5×56,5 cm. ...............................................................80 000

10083.Spányik Kornél (1858-1943): Kisbaconi Benedek Márta portréja. Kréta, papír, kissé foltos, jelzett,
keretben. Az ábrázolt csecsemő Spányik Kornél rokonságához tartozott és 1923-ban született, így
feltételezhető, hogy a mű abban az évben vagy 1924-ben készült. 35×24 cm ...................................12 000

10084.Karlovszky Bertalan (1858-1938): Férfi portré (Önarckép?). Rézkarc, papír, jelzett. 18 x 13 cm.
Karlovszky Bertalan ezen rézkarca nem túl sűrűn tűnik fel a műkereskedelemben. Ritka! ................16 000

10085.Rippl-Rónai József (1861-1927): Női akt. Tus, papír, jelzett. Proveniencia: Gerő Ödön művészeti
szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából. 8,5×11 cm / József Rippl-Rónai:
Nude female. Ink on paperm signed. Provenance: From the estate of Sophie Gerő (1895-1966),
daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. .........................................48 000

10086.Bihari Sándor (1855-1906): Férfi portré. Olaj, vászon, jelzett. Régi, díszes sérült fa keretben.
41,5x38 cm ..........................................................................................................................................80 000

10087.Magyar Mannheimer Gusztáv (1859-1937): Blaha Lujza portréja. Ceruza, papír, jelzett.
Ajándékozási sorokkal, Hátoldalán feliratozott. paszpartuban. 17,5×10,5 cm ....................................12 000

10088.Glatter Gyula (1886-1927): Rőzsehordó asszony. Olaj, vászon, jelzett. Hátoldalán 1925 tavaszi
kiállítás címkével valamint Salon de 1924 párizsi kiállítási bélyegzővel. Fa keretben. 90x70 cm/
Gyula Glaltter: Wood-carrier. Oil on canvas. Signed. With 1925 Budapest exhibiton label and
Salon de 1924 Paris stamp on the reverse. Framed. 90x70 cm .........................................................60 000

10089.Glatter Ármin (1861-1931): Kacérkodó hölgy. Olaj, vászon, jelzett, sérült díszes fa keretben,
67×55,5 cm / Ármin Glatter (1861-1931): Flirting lady. Oil on canvas. Signed. Framed. 67x55,5 cm
.............................................................................................................................................................38 000

10090.Szánthó Mária (1897-1998): Lány hegedűvel. Olaj, vászon. Jelzett. Díszes, sérült historizáló
stílusú fa keretben. 85x70 cm / Mária Szánthó (1897-1998): Lady with violin. Oil on canvas,
signed. Framed. 85x70 cm. ...............................................................................................................120 000

10091.Moldován István (1911-2000): Napfényes utca. Olaj, vászon, jelzett, díszes, kissé sérült keretben,
66,5×99 cm / István Moldován (1911-2000): Sunny street. Oil on canvas, signed. Framed. 66,5x99
cm .......................................................................................................................................................60 000

10092.Szautner Lipót (1889-?): Fürdőző aktok. Olaj, vászon, jelzett. Díszes, historizáló stílusú
fakeretben, 55x68 cm / Lipót Szautner (1889-?): Bathing nudes. Oil on canvas, signed. Framed,
55x68 cm .............................................................................................................................................80 000

10093.Péczely Antal (1891-1944): Menyecskék. Olaj, vászon, sérült (apró lyukkal a vásznon), jelzett.
Díszes, neobarokk stílusú fa keretben, 50×70 cm ..............................................................................38 000

10094.Vidovszky Béla (1883-1973): Napfényes falurészlet. Olaj, vászon, jelzett. Hátoldalán 1954-es
dátummal rendelkező címkén feliratozott. Vászon széleinél kisebb felületi sérülésekkel,
feltehetően egy korábbi keretezés okozta. Sérült fa keretben. 65x80 cm / Béla Vidovszky
(1883-1973): Sunny village. Oil on canvas, signed. With label on the reverse, on which the
description contains the year 1954. On the edges of the canvas with smaller surface damages.
Framed. 65x80 cm ..............................................................................................................................85 000

10095.Berkes Antal (1874-1938): Hölgy legyezővel, 1905. Olaj, vászon, restaurált. Jelezve balra lent:
Berkes A 1905. Fa keretben. 70×72 cm / Antal Berkes (1874-1938): Lady with fan, 1905. Oil on
canvas, restored.Signed. Framed. 70×72 cm .....................................................................................90 000

10096.Kosztolányi-Kann Gyula (1868-1945): Dombos táj, olaj, fa, jelzett (Kann Gyula), sérült (korábban
feltekerve), fa keretben. Kann Gyula 1909-ben vette fel a Kosztolányi előnevet, addig Kann
Gyula szignóval jelezte alkotásait. Az árverésünkön szereplő festménye ezek alapján 1905-08
körül készülhetett. Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia
(1895-1966) hagyatékából. 74,5×62 cm / Gyula Kosztolányi-Kann (1868-1945): Landscape with
hills. OIl on canvas, signed. Damaged (earlier rolled). Provenance. From the estate of Sophie
Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő.
74,5x62 cm ........................................................................................................................................460 000

10097.Herrer Cézár (1868-1919): Női portré, 1911. Tus, papír, jelzett. Gerő Ödön művészeti szakíró,
újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából. 11,5×8,5 cm / Cézár Herrer (1868-1919):
Portrait of a lady, 1911. Ink on paper, signed. Provenance: from the estate of Sophie Gerő
(1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. 11,5×8,5
cm .......................................................................................................................................................11 000
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10098.Szüle Péter (1886-1944): Hegedűóra. Olaj, vászon, jelzett. Díszes, historizáló stílusú, kissé sérült
keretben, 79×60 cm / Péter Szüle: Violin lesson. Oil on canvas, signed. Framed. 79x60 cm. ...........42 000

10099.Cserna Károly (1867-1944): Kairo. Olaj, vászon, jelzett, fa keretben. 77×56 cm / Károly Cserna:
Cairo. Oil on canvas, signed, in wooden frame. 77x56 cm ...............................................................110 000

10100.Színes Elemér (1886-?): Olvasó hölgy. Pasztell, papír, jelzett. Díszes üvegezett fa keretben.
48x34 cm / Elemér Színes (1886-?): Reading lady. Pastell on paper, signed. Framed with glass.
48x34 cm. ............................................................................................................................................28 000

10101.Diener Dénes Rudolf (1889-1956): Virágok. Pasztell, papír, jelzett, üvegezett fa keretben,
29,5×39,5 cm ......................................................................................................................................28 000

10102.Grünwald Klára (1896 - ?): Spanyol nő: Pasztell, papír, jelzett és datált (1913). Hátoldalán
autográf felirattal, 1000 K (Korona) árral és 228-as kiállítási vagy aukciós számmal. Antik, kissé
sérült üvegezett keretben. 58×49,5 cm / Klára Grünwald (1896 - ?): Spanish lady. Pastell on
paper, signed and dated (1913). With autograph description on the reverse. Framed with glass.
58x42 cm .............................................................................................................................................12 000

10103.Vaszary János (1867-1939): Párizsi arcok, 1910. Ceruza, papír, jelzett. Noteszlapon.
Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966)
hagyatékából. 11,5x8,5 cm / János Vaszary (1867-1939). Parisienne Faces, 1910. pencil on
paper, signed. Provenance: from the estate of Sophie Gerő (1895-1966), daughter of famous
Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő.11,5x8,5 cm .....................................................60 000

10104.Pór Bertalan (1880-1964): Fehér ruhás nő, 1906. Olaj, vászon, jelzett. Restaurált, dublírozott.
Proveniencia: Kieselbach Galéria és Aukciósház, 42. árverés, 159. tétel. Fa keretben, 78x68.5
cm / Bertalan Pór (1880-1964): Woman in white dress, 1906. Oil on canvas, signed. Restored.
Provenance. Kieselbach Gallery, 42nd auction, position 159. Framed, 78x68,5 cm. .......................460 000

10105.Czóbel Béla (1883-1976): Erdőrészlet házzal, 1929 körül. Olaj, vászon, jelzett. Hátoldalán
1929 felirattal. Proveniencia. 1977-ig Seres Béla tulajdonában, majd Radó György (1912-1994)
magyar író, műfordító, irodalomtörténész és családja gyűjteményében. Czóbel Béla 1925-ben
döntött úgy, hogy családját Berlinben hagyva, hat évnyi németországi tartózkodás után
visszatér fiatalkori sikerei helyszínére, Párizsba. Az újrakezdés nem volt könnyű és egyszerű,
erről Gráber Margit írt naplójában: "...1926-ban egy födél alatt laktunk Párizsban az Hotel Notre
Dame-ban, alighanem akkor lehetett élete mélypontján. Családját elhagyta, kis vagyonát
elvesztette, Párizs sem fogadta a régi elismeréssel..." A párizsi telek után nyaranta vidékre
utazott, Normandiában és Dél-Franciországban festett. Árverésünkön szereplő képét 1929
körül , feltehetően Dél-Franciországban, a piktúrájára jellemző stílusjegyekben festette: Vastag
fekete kontúrvonalakkal, széles ecsetvonásokkal, expresszív, a rá valló rózsaszín, piros és
zöld színekkel. Fa keretben. 65x34 cm. / Béla Czóbel: Wood with house, around 1929 (South
France?). Oil on canvas, signed. With description 1929 on the reverse. Provenance: In the
possesion of Béla Seres until 1977, after that part of the collection of Hungarian writer, literary
historian György Radó (1912-1994) and his family. Framed. 65x34 cm. .......................................1 900 000

10106.Marczell György (1897-1979): Napra-forgók, 1967. Olaj, vászon, jelzett, restaurált. Fa keretben.
119x92 cm / György Marczell (1897-1979): Sunflowers, 1967. Oil on canvas, signed, restored.
Framed. 119x92 cm ..........................................................................................................................380 000

10107.Diósy Antal (1895-1977): Kertben. Akvarell, papír, jelzett. Díszes, üvegezett fa keretben, 26×36
cm .......................................................................................................................................................18 000

10108.Börzsönyi Kollarits Ferenc (1901-1963): Lánya, Zsuzsa. Olaj, karton, jelzett. Üvegezett, fa
keretben, 40x30 cm / Ferenc Börzsönyi Kollarits: His daughter, Zsuzsa. Oil on board, signed.
Framed with glass. 40x30 cm .............................................................................................................40 000

10109.Somorjai Katalin (1954-): Két arc. Olaj, farost, jelzett, hátoldalán Képcsarnok Vállalat és Artrend
címkéjével, két felső sarkában kissé sérült, 50×40 cm .........................................................................8 000

10110.Nagy Gábor György (1966-): Végállomás. Olaj, vászon, jelzett és datált a hátoldalán (Nagy
Gábor György, 2007). Kiállítva: 2012, Római Magyar Akadémia. Reprodukálva: Nagy Gábor
György: Karambol. Bp., 2017, Pauker Collection, 51.o. 35x55 cm / Gábor György Nagy (1966-):
The last station. Oil on canvas, signed and dated on the back (Nagy Gábor György, 2007).
Exhibited: Hungarian Academy, Rome, Italy, 2012. Reproduction in: Nagy Gábor György:
Karambol. Bp., 2017, Pauker Collection, page 51. 35x55 cm ...........................................................120 000

10111.Végh András (1940-): Vurstliban, 1984. Akvarell, papír, jelzett. Hátoldalán autográf felirattal.
Üvegezett fa keretben, 47×66 cm / András Végh (1940-): In the amusement park, 1984.
Watercolour on paper, signed. With autogaph description on the reverse. Framed with glass.
47x66 cm .............................................................................................................................................50 000

10112.Pál György (1906-1986): "Halálkatlan. Újabb szenzáció az Angolparkban" plakát terv 1931.
Akvarell, papír, jelzett. 30x22 cm ........................................................................................................16 000

10113.Tóth Ernő (1949-): Zene a szabadban, 1986. Olaj, farost. Jelzett. Hátoldalon Képcsarnok Vállalat
címkéjével és autográf felirattal. Díszes fa keretben. 56x90 cm / Ernő Tóth (1949-): Music outdoor.
Oil on wood fiber, signed. With autograph description on the reverse and with Képcsarnok
company's label. Framed. 56x90 cm ...................................................................................................90 000

10114.Bencze László (1907-1992): Figurák, 1976. Olaj, fa, jelzett. Hátoldalán Képcsarnok Vállalat
címkéjével. Díszes, üvegezett fa keretben, 27×42 cm / László Bencze (1907-1992): Figures, 1976.
Oil on wood, signed. With label of Képcsarnok Company on the reverse. Framed with glass,
27×42 cm ............................................................................................................................................46 000

10115.Károlyi Ernő (1923-2016): Amalfi. Olaj, papír, jelzett. Díszes, üvegezett fa keretben, 48×44 cm /
Ernő Károlyi (1923-2016): Amalfi. Oil on paper, signed. Framed with glass. 48x44 cm .....................34 000



9

10116.Diósi Sándor (1900-1949): Balerina kék ruhában. Pasztell, papír, jelzett. Díszes, kissé sérült
üvegezett keretben, 68×48 cm / Sándor Diósi (1900-1949): Balerina in blue dress. Pastell on
paper, signed. Framed with glass, 68×48 cm .....................................................................................50 000

10117.Kósza Sipos László (1943-1989): Olvasó hölgy. Akvarell, ceruza, merített papír. Jelzett és datált
(Kósza Sipos 1989). Üvegezett fa keretben, 31×23 cm ......................................................................30 000

10118.Ország Lili (1926-1978): Pár. Színes filctoll, papír, paszpartuban, hagyatéki bélyegzővel,
paszpartu alján "ex-Vasilescuné" felirattal (korábban Vasilescu-gyűjtemény), 16,5×21,5 cm / Lili
Ország (1926-1978): Pair. Felt pen on paper, with estate stamp of the artist, in passepartout. On
the bottom of the passepartout with description "ex-Vasilescuné" (formerly in the Vasilescu
collection, one of the biggest collectors of Lili Ország's works), 16,5×21,5 cm ..................................50 000

10119.Kass János (1927-2010): Hommage á Kurtág György. Dombornyomás (relief), merített papír,
jelzett, datált (1982), számozott (5/5), paszpartuban. Hátoldalán Biennale of Graphics '83, Varna,
Bulgária kiállítási raglappal, rajta Kass János autográf feliratával valamint a művész címkéjén a
budapesti címével. Tudomásunk szerint Kass János ezen műve árverésen korábban nem
szerepelt. Ritka! 50×13 cm .................................................................................................................19 000

10120.Szász Endre (1926-2003): Turbános férfi. Tus, papír, jelzett a paszpartun, autográf ajándékozási
sorokkal: "Wittmann Dr. úrnak hálás tisztelettel, Szász Endre, Bp., 1958." Proveniencia: Korábban
dr. Wittmann István orvos tulajdonában.4,5x4,5 cm ...........................................................................11 000

10121.Almásy Aladár (1946-): Miltonnak szellem jelenik meg. Rézkarc, papír, jelzett, autográf
ajándékozási sorokkal 1997-ből. Átkarcolt próbanyomat, művészpéldány E.A III/VI. Hátoldalán
Rézkarcoló Alkotóművészek Közössége pecsétjével. Lap tetején és alján apró szakadásokkal, mű
ép. 33,5x29,5 cm .................................................................................................................................11 000

10122.Rékassy Csaba (1937-1989): Kis térkép. Rézkarc, papír, jelzett, számozott (55/100), üvegezett
keretben, 22×13 cm ............................................................................................................................15 000

10123.Nagy Gábor (1949-): Tájcsapda (1999). Rézkarc, merített papír. Jelzett, művészpéldány E.A. I/VI.
Üvegezett fa keretben, 24x16 cm. ........................................................................................................7 000

10124.Szentandrássy István (1957-2020): Bikaviadal (Federico Garcia Lorca illusztráció). Ceruza, papír,
jelzett és datált (2004), hátoldalán autográf ajándékozási sorokkal 2005-ből. Díszes, üvegezett
keretben 28×38 cm. / István Szentandrássy (1957-2020): Bull fight (Federico Garcia Lorca
illustration). Pencil on paper, signed and dated (2004), with autograph dedicated lines on the back.
Framed, 28x38 cm. .............................................................................................................................15 000

10125.Olajos György (1953-): Rongyélet. Rézkarc, papír, jelzett és datált (Olajos György 1998).
Művészpéldány E.A. I/II. 27,5×19,5 cm ................................................................................................6 000

10126.Szemethy Imre (1945- ): Akadémiai levelező tag portréja. Rézkarc, papír, jelzett és datált
(Szemethy Imre 71), autográf ajándékozási sorokkal. Tudomásunk szerint a művész fiatalkori
alkotása korábban nem szerepelt árverésen. Ritka! Lap bal szélén vékony csíkkal. 25x22 cm ...........7 000

10127.Némethy Sándor (1955-): A bolondok királya törvényt ül. Tus, papír, jelezve jobbra lent. Kiállítva:
Némethy Sándor egyéni kiállítása, Szeged, 1981. A művész részletekben igen gazdag, 1981-ben
született főműve a Kádár-rendszer kritikája. Némethy Sándor 1984-ben Svédországba emigrált,
majd a 2000-es években tért haza Magyarországra. Üvegezett fa keretben. 50×70 cm ....................42 000

10128.Kopasz Márta (1911-2011): Géniusok. Linó, jelzett, számozott 10/10. Hátoldalán autográf felirattal,
mely szerint kiállítva 1990-ben a Szegedi Szépmíves Céh tárlatain, Szegeden és Temesváron.
17x15cm ..............................................................................................................................................12 000

10129.Gyulai Líviusz (1937-): Shakespeare emléklap (1996). Linómetszet, merített papír. Jelzett,
számozott 15/27. Üvegezett fa keretben, 40x29 cm. / Líviusz Gyulai(1937): Shakespeare memorial
sheet (1996). Lino-cut on paper. Signed. Numbered (15/27). Framed with glass, 40x29 cm ...............8 000

10130.Egresi Zsuzsa (1954-): Állatkiállítás, 1998. Rézkarc, papír, jelzett, számozott: 1/1, üvegezett
keretben, 29×18 cm. .............................................................................................................................9 000

10131.Rékassy Csaba (1937-1989): Italozók. Színes rézkarc, papír, jelzés nélkül, RCS, Rékassy Csaba
Baráti Kör és Bp. Iparműv. Múzeum 1997-ápr.25-máj.25 bélyegzővel. 1997.ápr.25-máj.25 között
rendezték a művész életmű kiállítását az Iparművészeti Múzeumban. Üvegezett fa keretben, 6x18
cm. Ritka! ............................................................................................................................................12 000

10132.Jovián György (1951-): Életvonal (1997). Rézkarc, mezzotinto, merített papír. Jelzett, számozott
20/20. Üvegezett fa keretben, 29x21 cm. .............................................................................................6 000

10133.Hommage a Széchenyi. Supka Magdolna és Kosáry Domokos előszavával. H., é., ny. n. 2 lev.
(előszó), 1 lev. (a művészek rövid bemutatása), 12 t. Almásy Aladár, Gaál József, Kárpáti
Tamás, Korányi Gábor, Muzsnay Ákos, Parádi Tamás, Prutkay Péter, Püspöky István, Somogyi
Győző, Szabados Árpád, Szabó Tamás és Szemethy Imre egy-egy rézkarca, paszpartuban, a
művész aláírásával, 19x29 és 28,5x22,5 cm közötti méretben. Valamennyi lap a 24/35. számú.
[A kiadvány Széchenyi István születésének századik évfordulójára 1991-ben az Eötvös
alapítvány támogatásával készült. A rézkarcokat alkotójuk nyomta.] Kiadói aranyozott,
dombornyomott, műbőrborítású mappában. Mappa mérete 48,5x40x6 cm. Komplett, hiánytalan,
mindössze 35 példányban megjelent gyűjtői ritkaság! ......................................................................140 000

10134.Faragó Géza (1877-1928): Lány virággal. Ceruza. papír. Jelzett. Proveniencia: Gerő Ödön
művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából 11,5x8,5 cm /
Provenance: From the estate of Sophie Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian
journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. .............................................................................................9 000

10135.Kónya Zoltán (1891-?): Anatole France. Lilith leánya, könyv borítóterv (1919), vegyes technika,
papír, jelzett, 17×12 cm / Zoltán Kónya (1891-?): Anatole France. Lilith' daughter. Book sleeve
draft. Mixed technique on paper, signed, 17x12 cm. ..........................................................................30 000



10

Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

10136.Falus Elek (1884-1950): Szecessziós-florális ornamentikus dísz, 1911. Ceruza, tus, papír, jelzett és
datált (Falus Elek 1911.I.2.). Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő
Zsófia (1895-1966) hagyatékából. lapméret: 11,5×8,5 cm / Elek Falus (1884-1950): Art-nouveau
drawing, 1911. Pencil and ink on paper, signed. Provenance: From the estate of Sophie Gerő
(1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. Paper size:
11,5x8,5 cm ...........................................................................................................................................7 000

10137.Kiss Rezső (1889-?): Lechner Ödön portréja. Ceruza, papír, jelzett, hátoldalán feliratozott és egy
másik portré vázlatával. Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia
(1895-1966) hagyatékából. 11,5×8,5 cm / Provenance: From the estate of Sophie Gerő
(1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. ...................12 000

10138.Baranyai-Lőrincz Gusztáv (1886-1977): Festő és modellje. Rézkarc, papír, restaurált, jelzett,
számozott (No. XLV), datált a karcon (München 914). Lap alján két kisebb szakadással. Sarkai
kartonra rögzítve. A művész ezen grafikája ifjúkori alkotásai közé tartozik, feltehetően a müncheni
akadémián eltöltött vagy közvetlenül azt követő években készült, 1922-ben végleg a bajor
fővárosban telepedett le. Késő Jugendstil (szecessziós) stílusú alkotásának felbukkanása kisebb
szenzáció, mivel tudomásunk szerint korábban nem szerepelt grafikai műve árverésen. A
hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában található. Nagyon ritka! / Gusztáv
Baranyai-Lőrincz (1886-1977): Painter and his model. Etching, paper, signed, numbered (No. XLV),
dated on the etching (München 914). With some small tears on the bottom. Very early, Jugendstil
style work of this Hungarian artist, who learned in Munich at the academy and settled in the
bavarian capital in 1922. To our knowledge this piece or even a graphic work of the artist has never
been at auction in Hungary. Very rare! .................................................................................................9 000

10139.ifj. Teuchert Károly (1856?-1926): Női arckép. Olaj, karton, kissé sérült, jelzett. Sérült fa keretben.
44x37 cm .............................................................................................................................................32 000

10140.Kónya Zoltán (1891-?): Ifjabb Gulliver utazása Lilliputban, könyv borítóterv (1919), vegyes
technika, papír, jelzett, 21×15 cm / Zoltán Kónya (1891-?): The travel of Gulliver the younger in
Lilliput, book sleeve draft, mixed technique on paper, signed, 21×15 cm ...........................................30 000

10141.Pólya Tibor (1886-1937): Szinyei Merse Pál portréja. Ceruza, papír, jelzett, hátoldalán feliratozott:
"Szinyei Merse arca". Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia
(1895-1966) hagyatékából. 11,5×8,5 cm / Tibor Pólya (1886-1937): Portrait of Pál Szinyei Merse.
Pencil on paper, signed, with description on the back: "Szinyei Merse arca" (Face of Szinyei
Merse). Provenance: From the estate of Sophie Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian
journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. 11,5×8,5 cm ......................................................................14 000

10142.Vadász Endre (1901-1944): Gyermek a réten, ceruza, papír, jelzett. Proveniencia: Gerő Ödön
művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából. 11,5x8,5 cm / Endre
Vadász (1901-1944): Child on the field. pencil on paper, signed. Provenance: From the estate of
Sophie Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön)
Gerő. ...................................................................................................................................................12 000

10143.Abel Pann (1883-1963): Önarckép. Dedikált Gerő Zsófiának (1895-1966), Gerö Ödön esztéta,
kritikus lányának . Litográfia, papír. Hajtott, albumlap, hátoldalán életrajzi adatokkal / Albert Pann:
Self-portrait. Autograph signed. Provenance: From the estate of Sophie Gerő (1895-1966),
daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő.18x22 cm .........................20 000

10144.Hermann Lipót (1884-1972): Gerő Ödön műkritikus, újságíró portréja. Ceruza, tus, papír, jelzett és
dátumozott (Budapest, 1911. jan. 2., Herman Lipót), 11,5x8,5 cm .....................................................11 000

10145.Háry Gyula (1864-1946): Batthyány tér, Budapest. Akvarell, papír, jelzett. Üvegezett, reprezentatív
fa keretben, 29×23,5 cm / Gyula Háry (1864-1946): Batthyány tér, Budapest. Watercolour on
paper, signed. Framed with glass. 29x23,5 cm ...................................................................................30 000

10146.Tibai Takáts János (1876-1943): Tabán, Hadnagy utca, 1927. Akvarell, papír, jelzett. Üvegezett,
régi sérült fa keretben. 50x35 cm ........................................................................................................36 000

10147.Frank Frigyes (1890-1976): Budai öreg ház, 1963. Szén, ceruza, papír, jelzett. Kasírozva.
Üvegezett fa keretben. 23,5×31 cm / Frigyes Frank (1890-1976): Old house in Buda, 1963. Coal
on paper, signed. Mounted. Framed with glass. 23,5×31 cm .............................................................16 000

10148.Kmetty János (1889-1975): Szentendrei részlet. Akvarell, papír, jelezve jobbra lent (Kmetty), lap
közepe kissé foltos. Díszes, üvegezett fa keretben, 21,5×27,5 cm / János Kmetty (1889-1975):
Part of Szentendre. Watercolour on paper, signed, middle part of the paper a bit spotty. Framed
with glass. 21,5×27,5 cm ....................................................................................................................80 000

10149.Boromisza Tibor (1880-1960): Dunapart. Vegyes technika, papír, jelezve balra lent (rovásírással
és Boromisza Tibor). Halvány ajándékozási sorokkal: Dr. Gergely Károly barátunknak magyar
szeretettel (?), Boromisza Tibor. Üvegezett, régi fa keretben, hátoldalán Szilágyi üveges és
képkereskedő régi címkéjével, 28,5×42,5 cm / Tibor Boromisza (1880-1960): At the bank of the
Danube. Mixed technique on paper, signed, with autograph dedication lines. Framed with glass.
28,5×42,5 cm ......................................................................................................................................48 000

10150.Tipary Dezső (1887-1967): Evezősök és uszályok a Dunán. Akvarell, karton, jelzett. Üvegezett fa
keretben. 45x62 cm / Dezső Tipary (1887-1967): Ships on the Danube. Watercolour on paper,
signed. Framed with glass. 45x62 cm .................................................................................................55 000

10151.Istókovits Kálmán (1898-1990): Behordás. Olaj, karton, jelzett. Hátoldalán címkével, amelyen
1957-es bélyegző szerepel. Üvegezett, sérült fa keretben, 21,5x30 cm .............................................28 000

10152.Olaszy Sándor (1902-?): Esztergomi utcarészlet a bazilikával. Olaj, fa, jelzett és datált (Olaszy S
956 Centenárium), fa keretben, 50×40 cm .........................................................................................40 000
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10153.Pádua Kálmán (1885-1958): Folyómenti táj (Szentendre?). Olaj,fa, jelzett, fa keretben. 21,5×27
cm. ......................................................................................................................................................30 000

10154.Novotny Emil Róbert (1898-1975): Hajó a Dunán. Olaj, vászon, jelzett és datált (Novotny 32),
sérült. 60x80 cm / Emil Róbert Novotny (1898-1975):Ship on the Danube. Oil on canvas, signed.
Framed. 60x80 cm ..............................................................................................................................90 000

10155.Bajor Ágost (1892-1958): Esztergom. Olaj, vászon, jelzett, restaurált. Díszes fa keretben, 55,5×47
cm / Ágost Bajor (Bayer): Esztergom. Oil on canvas, signed, restored. Framed. 55,5x47 cm. ..........36 000

10156.Hornyánszky Gyula (1924-1995): Noé bárkája. Akvarell, tus, papír, jelzett. Üvegezett fa keretben.
42x59 cm / Gyula Hornyánszky (1924-1995): Noah's Ark. Watercolour and ink on paper, signed.
Framed with glass. 42x59 cm. ............................................................................................................38 000

10157.Tipary Dezső (1887-1967): v. B. P úr arcképe, 1920-40 körül. Olaj, vászon, jelzett, restaurált,
díszes fa keretben. Hátoldalán Nemzeti Szalon, téli kiállítása címkével, amelyen a festőművész
autográf írása látható és a mű címe. v. BP arcképe. A "v." feltehetően a vitéz rövidítése, tehát az
ábrázolt úr a Horthy Miklós kormányzó által 1920-ban alapított vitézi rendnek tagja lehetett. 80×65
cm / Dezső Tipary (1887-1967): Portrait of gallant B.P. Oil on canvas, restored. With exhibition
label on the reverse. Framed. 80x65 cm .............................................................................................80 000

10158.Fényes Adolf (1867-1945): Iskolás gyerek. Tus, papír, Jelzett FA és hátoldalán teljes autográf
aláírással. Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966)
hagyatékából. 11,5x8,5 cm .................................................................................................................30 000

10159.Iványi Grünwald Béla (1867-1940): Alkonyati fények. Olaj, rétegelt lemez, jelzett, üvegezett,
sérült blondel keretben, 50×59,5 cm / Béla Iványi Grünwald (1867-1940): Lights during sunset.
Oil on panel, signed, framed. 50x59,5 cm .........................................................................................160 000

10160.Koszta József (1861-1949), Prihoda István (1891-1956): Marokszedők. Színezett rézkarc, papír,
jelzett (Koszta József). Paszpartuban. 23×28,5 cm ............................................................................15 000

10161.Vén Emil (1902-1984): Makó télen, 1933. Pasztell, papír, jelzett, hátoldalán címkén feliratozott.
Üvegezett fa keretben, 50×65 cm / Emil Vén (1902-1984): Makó in winter time, 1933. Pastell on
paper, signed, with descrption on a reverse label. Framed with glass. 50x65 cm ..............................40 000

10162.Fejér Csaba (1936-2002): Tiszapart télen. Olaj, farost, jelzett, fa keretben, 40×65 cm / Csaba
Fejér ((1936-2002): Banks of the river Tisza during winter. Oil on wood fiber, framed, 40x65 cm .....65 000

10163.Fodor József (1935-2007): Napraforgók. Olaj, farost, jelzett, üvegezett fa keretben, hátoldalán a
művész autográf feliratával, 40x70 cm ................................................................................................22 000

10164.Lóránt János Demeter (1938-):Egyedül. Monotípia, papír, jelzett és datált (Lóránt János 1977?).
Autográf ajándékozási sorokkal. 39×42 cm ........................................................................................12 000

10165.Holló László (1887-1976): Lovasszekér a viharban. Olaj, vászon, jelzett. Fa keretben, 60x80 cm /
Holló László (1887-1976): Wagon in the storm. Oil on canvas, signed. Framed, 60x80 cm ............240 000

10166.Tenkács Tibor (1913-1998): Utcán (Tokaj vagy környéke?). Olaj, vászon, jelzett (Tenkács 973). Fa
keretben. 60,5×80,5 cm / Tiboir Tenkács. On the street (Tokaj or surrounding area?). Oil on
canvas, signed. Framed. 60,5x80,5 cm ..............................................................................................50 000

10167.Tenkács Tibor (1913-1998): Delelés (Tokaj). Tempera, farost, jelzett, hátoldalán autográf felirattal.
Fa keretben. 62×80 cm .......................................................................................................................50 000

10168.Udvardi Erzsébet (1929-2013): Balaton. Olaj, farost, jelzett, fa keretben, 25x80 cm. / Erzsébet
Udvardi (1929-2013): Balaton. Oil on wood fibre, signed, framed, 25x80 cm .....................................46 000

10169.Kunt Ernő (1920-1994): Színes táj, 1993. Olaj, farost. Jelzett. 57x76 cm / Ernő Kunt (1920-1994):
Colourful landscape, 1993. Oil on wood fibre, signed. 57x76 cm .......................................................80 000

10170.Szép György (1944-): Az éjszaka fényei. Olaj, farost, jelzett, datált (1989), keretben, 60×60 cm.
Szép György festőművész Marosvásárhelyen született és ott végzett a Képzőművészeti
Líceumban. Munkái ritkák a műkereskedelemben, aukciókon. / György Szép (1944- ): ÍThe lights
of the night. Oil on fiberboard, signed, dated (1989), framed, 60×60 cm. György Szép was born in
Targu Mures, Romania, where he studied at the Lyceum for Fine Arts. His works are seldom at
auctions. ..............................................................................................................................................48 000

10171.Kokas Ignác (1926-2009): Viadukt. Plextol, farost, jelzett. Fa keretben, 31,5×46 cm .......................120 000
10172.Krizbai Sándor (1949-): Elfajzott természet. Olaj, vászon. Jelezve jobbra fent: Krizbai 2014,

hátoldalán autográf felirattal. Fa keretben. 60x60 cm. / Sándor Krizbai (1949-): Landscape. Oil on
canvas, signed and dated (2014). Framed, 60x60 cm ........................................................................80 000

10173.Ifj. Guti József Soma (1946-): Homokos part (szürreális táj). Olaj, farost, jelzett, két apró
sérüléssel. Hátoldalán a művész címkéjével és rajta a MNG kiviteli bélyegzőjével valamint olasz
nyelvű címkékkel. A művész 1987-89 között Olaszországban és Szardínia szigetén élt és
dolgozott, ebben az időszakban több művet alkotott Salvador Dali szürrealista stílusában. Hasonló
festmények szerepeltek id. Guti József és Guti J. Soma kiállításán, 2018.10.30.- 2019.01.13.,
Vigadó Galéria, Budapest. 55×70 cm / József Guti the younger (1946-): Sandy coast (surrealistic
landscape). Oil on board, signed, with two very small damages. The artist's label on the back, with
the export stamp of the Hungarian National Gallery on it and with two labels in italian language.
Guit lived in Italy between 1987-89 and created several paintings in the surrealistic style of
Salvador Dali. 55×70 cm .....................................................................................................................80 000

10174.Sassy Attila (1880-1967): Lucifer. Pasztell, papír, jelzett. Üvegezett keretben. 22,5×17 cm / Attila
Sassy (1880-1967): Devil. Pastell on paper, signed. Framed with glass. 22,5x17 cm .......................50 000

10175.Lazetzky Stella (1924 - 2014) : Képeslap terv. Akvarell, papír, dedikált, paszpartuban, 12x16 cm ....12 000
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10176.cca 1967-75, össz 8 db szocialista jubileumokhoz épületdekoráció terv: Budapest felsz. 30-ik
évfordulója, Tanácsköztársaság 50. évfordulója, KMP-MSZMP 50. évfordulója stb Vegyes
technika, papír, egyik Pusztai Bálint (?) jelzéssel, ca. 20×14 és cm ...................................................10 000

10177.Kővágóné Zsóri Balogh Erzsébet (1955-): Múzsa I. Tűzzománc, jelzett, hátoldalán két német
nyelvű tanúsítvánnyal és a művésznő monogrammal jelzett viaszpecsétjével, fa keretben, 26×19
cm .......................................................................................................................................................24 000

10178.Vén Edit (1937-): Kosaras lány. Zománcfesték, kerámia, jelzett a hátoldalán is, fa keretben, 15×15
cm .........................................................................................................................................................9 000

10179.Czinke Ferenc (1926-2000): Női arc. Tűzzománc, fém lap. Jelzett, keretben. 38x27 cm ...................15 000
10180.Szilágyi Margit (1984-1982) Londonban a Képzőművészeti Főiskolán, Cope and Nicoles

iskolájában tanult szobrászművész, világhírű ősállatszobrász albuma egyedi rajzokkal, műveiről
készült fénykép és egyéb reprodukciókkal (több mint 60 db!), A fényképek közül 3 db a felirat
szerint egy Ady-kiállításon szerepelt szobrát ábrázolja. 3 újságcikkel, önéletrajzával,
gyászhirdetéssel, mnid az album lapjaira ragasztva. 1938-64 között a Természettudományi
Múzeum alkalmazásában állt, ősállattani tárgyú festményeket és szobrokat készített. Az album
anyagából kiemelkedik az össz. 30 db, 8x7 és 23x19 cm közötti méretben készült egyedi grafikák
ősállatokról, többek közt a magyarföldi kapafogú ősormányosról, dinoszauruszról, vízi élőlényekről
és más állatokról készült akvarell és tusrajz, ezek közül 3 szignált. Hozzá tartozik még egy, az
albumba nem beragasztott női aktot ábrázoló, filctollal készült rajz, 42x28 cm méretben,
szakadással. Az összes Nagyon érdekes, egyedi összeállítás! .........................................................80 000

10181.SM jelzéssel a hídon, feltehetően XVIII sz. végi v. XIX. sz. eleji festő miniatűr munkája: Kerti
mulatság. Olaj, elefántcsont. Díszes, üvegezett rokokó stílusú keretben, d: 9 cm / Signed SM,
Miniature painting, probably work from the late XVIII. or the early XIX. century: Garden party, oil
on ivory, framed, d: 9 cm. ....................................................................................................................48 000

10182.Jelzés nélkül, XVIII v. XIX sz. festő műve, feltehetően 1600 körüli flamand alkotás után: Madonna
a kisdeddel és szentekkel. Olaj, fémlemez, sérült. Díszes, reprezentatív, kissé sérült antik fa
keretben, 39×26 cm/ Unsigned work of an 18th or 19th century painter, probably after a painting
by a flamish master around 1600: Madonna with Jesus and saints. Oil on metal plate, damaged. In
damaged antique wooden frame. 39×26 cm .......................................................................................60 000

10183.Brutmann 821 jelzéssel: A műkereskedő. Akvarell, tus, papír. Jelzett. / 821 Brutmann jelzéssel:
The art dealer. Watercolor, ink. Signed: Brutmann 15,5x20,5 cm ......................................................50 000

10184.Braun István, működött a XIX. század elején-közepén: Szenvedő Szent. Olaj, vászon, dublírozott,
kissé sérült. Jelzett (Braun 18..?). Kopott fa keretben. 54x42 cm .......................................................60 000

10185.Jelzés nélkül, feltehetően XIX. sz. német művész alkotása: Jelenet szenttel és angyalokkal. Tus,
papír, sérült (lap széle szakadással. Hátoldalán Szépművészeti Múzeum 233/2004 sz. bírálati
címkével. / Unsigned, probabla work of a German artist from the XIX. century: Saint with angels.
Ink on paper, damaged (tear on the side). With label of judgment no. 233/2004 of the Hungarian
Museum of Fine Arts on the reverse. ..................................................................................................24 000

10186.Prihoda István (1891-1956), C. Vogel pinx: Jézus gyerekekkel. Színezett rézkarc, papír, jelzett
(Prihoda). Régi, korabeli, arany színnel szegélyezett paszpartuban, 64×49 cm. Ritka, nagy méretű
alkotás! ................................................................................................................................................22 000

10187.Jan Schonhoven (1914-1994) Kiállítási katalógus (1972) dombornyomott műmelléklettel
Sorszámozott 398/660. 34 kiállítási kép reprodukciójával. Kiadói papírdobozban. / Jan
Schonhoven (1914-1994): Casette-catalogue Box of cardboard with lid, carborundum media on
hand-made paper, black and white offset prints Numbered 398/600 ..................................................90 000

10188.Gross Arnold (1929-2015): Kis karácsony. Színes rézkarc, papír. Jelzett, próbanyomat. Lap
szélén nagyon apró foltokkal. 6 db különböző színű változata egy azon rézkarcnak egy lapon.
23,5x28,5 cm. / Arnold Gross (1929-2015): Small christmas. Etching on paper. Signed, pilot print.
With very small spots on the side of the sheet. 23,5x28,5 cm. ...........................................................80 000

10189.Báró Mednyánszky László (1852-1919): Folyóparti táj, 1880-as évek. Olaj, vászon, kartonra
ragasztva. Jelezve jobbra lent, olvashatatlan ajánlási sorokkal. Hátlapján Magyar Nemzeti
Galéria 890/961 sz. bírálati címkéjével. A festményt azonosította Bellák Gábor
művészettörténész. 25x31,5 cm / László Mednyánszky, Ladislav Medňanský (1852-1919):
Landscape at the river, around 1880-89. Oil on canvas, glued on cardboard. Signed lower right,
with unreadable dedication lines. With Hungarina National Gallery jury label 890/961 on the
reverse. The painting was identified by art historian Gábor Bellák. 25x31,5 cm ...............................500 000

Ex libris és kisgrafika
10200.Kozma Lajos (1884-1948): Ex libris Kozma Lajos. Klisé, papír, jelzett a klisén, 10×5 cm.

Beragasztva Walther Gensel: Constantin Meunier c. német ny. könyvébe. Kozma Lajos
szecessziós ex librisének alatt ceruzás bejegyzéssel. "Fleiner Jánosnak adta: 1909. aug 15."
Kozma később, 1910 körül készített ex-librist Fleiner Jánosnak. Könyv gerince és borítója sérült,
az ex-librisen apró foltok. ....................................................................................................................20 000

10201.A Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete kiadványainak két kötete:  Boldog Új Évet!
1939. A Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete kiadványai IX. Bp., 1939., MEGE,
(Bichler-ny.), 4 p.+41+1 t. (Linó és fametszetek, jelzettek, a munkák egy részét a grafikusok
szignózták (16 db.)) Benne neves grafikusok munkáival, Gebhardt Tibor, Haranghy Jenő,
Menyhárt József, Patay Mihály, Márton Lajos...stb. Néhány grafika a visszatért területeket
ábrázolja. Kiadói fűzött papírkötésben, egy lap kijár. Megjelent 170 példányban, melyből 25
számozott példány. Ez számozatlan példány.;  Családi ünnepek a grafika nyelvén. A Magyar
Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete kiadványai X. Bp., (1940.), MEGE, (Bichler-ny.), 1
t.+4 p.+16 t. (fa-, linómetszetek, valamint klisék, 5 db a művészek által szignóztak.) Benne ismert
művészek munkáival, köztük: Haranghy Jenő, Drahos István, Nagy Árpád, Fery Antal és mások.
Kiadói fűzött papírkötés, szakadt borítóval. Rézkarcok nélküli példány. Megjelent 240 példányban.
Ebből 30 számozott. Számozott, 16. számú példány. 10 db rézkarc hiányzik. ...................................12 000
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10202.Kass János (1927-2010): Ex Libris Halbrohr Gábor. 2 db, két különböző rézkarchoz használt
nyomódúc 12,5x7 cm ..........................................................................................................................14 000

10203.A. Tóth Sándor (1904-1980): Újévi üdvözlőlap 1938. Színes linó, saját kézírással, 15×10,5 cm .......12 000

Metszetek
11000.Tokaj és környéke rézmetszetű alaprajza papíron. Címe jobbra fent kartusban: ,,Grundriss des

Feldtlager ... Baron de Souches, bey Tockai in Ober Hungarn A0. 1660." A kép közepén alul:
Lucas G(eorg) Ssicha Delin et Communicavit.Jobbra alul A-P és a-x jelmagyarázat. Megjelent: M.
Merian: Thatrum Europaeum. (Frankfurt a.M, 1672.) Képméret: 25,2×37,5 cm. Lapméret:
34,2×40.6 cm. Paszpartuban.. Ritka. paszpartuban. ..........................................................................24 000

11001.Magyar miniszterium 1867-ben. Kőre rajzolta Kazler V. Nyomda és kiadó tulajdonos Gerhart
Henrik, Bécs. É.n. (1867 körül). Litográfia, papír. Restaurált, lap alja kissé sérült, kis betűs feliratok
egy része hiányos. Nagy méretű kőnyomat az első kiegyezés utáni magyar kormányról, gróf
Andrássy Gyula miniszterelnök alatt. További Miniszterek. Báró Eötvös József, gróf Festetich
György, báró Wenkheim (Wenckheim) Béla stb. Üvegezett fa keretben. Ca. 43×48 cm. Ritka! ........20 000

11002.August Schubert (1844-?): Kossuth Lajos. Litográfia, papír, jelzett a litográfián nyomtatva. Freytag
G. és Berndt, nyomása és kiadmánya, Bécs, é.n. (1890 körül). Restaurált. Üvegezett fa keretben.
63×46 cm ............................................................................................................................................26 000

11003.1578 Sebastian Münster: Die Statt Sedunum oder Sitten sampt seinen Schlössern und
Bischofflichen Kirchen / Valeria genannt. Svájc, Sitten fametszetű látképe. papírra kasírozva. /
woodplate engraving 36x29 cm ............................................................................................................8 000

11004.cca 1880-1890 Zágráb (Zagreb/Agram) látképe fejléces levélpapíron, Zágráb, Leopold Hartman,
litográfia (Leipzig, Danckert & Schwarze), metszet: 20x8 cm, 26x22 cm. Ritka!/ cca 1880-1890 View
of Zagreb (Agram/Zágráb), letter paper, Zagreb, Leopold Hartman, litography, Leipzig, Danckert &
Schwarze, engraving: 8x20 cm, paper: 26x22 cm. Rare! .....................................................................5 000

Kerámia
11015.Gorka Géza (1895-1971) szürke tónusos mázas kerámia váza, jelzett, hibátlan, m: 21,5 cm, d: 10

cm .......................................................................................................................................................12 000
11016.Gorka Géza (1894-1971): Sárga-zöld tálka. Kézzel festett mázas kerámia, jelzett (GNV Gorka

Hungary), hibátlan, d. 15,5 cm. m: 7 cm .............................................................................................28 000
11017.Gorka Géza (1895-1971): Zöld fekete mintás váza. Kézzel festett, repesztett mázas cserép, jelzett

(Losonc), apró máz hibákkal, m:10 cm, d: 14 cm ...............................................................................22 000
11018.Gorka Lívia (1925-2011): Tyúk és a tojás. Csurgatott mázas kerámia, jelzett, hibátlan m: 32 cm .....60 000
11019.Gorka Lívia (1925-2011): Figurális fali tál, festett mázas kerámia, jelzett, hibátlan, d:27 cm .............40 000
11020.Gorka Lívia (1925-2011): Türkiz-sárga madaras váza, festett mázas kerámia, jelzett, hibátlan, m:

27 cm ..................................................................................................................................................40 000
11021.Gorka Lívia (1925-2011): Sárga-fekete váza, festett mázas kerámia, jelzett, hibátlan, m: 25,5 cm ...40 000
11022.Kiss Roóz Ilona (1920-2010): Éneklő lány, festett mázas kerámia, jelzett, hibátlan, m: 35 cm ..........40 000
11023.Anna Margit (1913-1991): Álló hölgy. Mázas kerámia falikép, jelzett (AM), Iparművész Vállalat

címkéjével, apró mázhibákkal, 22,5×11 cm ..........................................................................................9 000
11024.Andróczi Alajos (1937-): Ádám és Éva. Kerámia falikép, hátoldalán jelzett, bal szélén egy apró

hibával, 23,5x23,5x4cm. .....................................................................................................................24 000
11025.Boch Fréres belga art deco mázas kerámia váza. Jelzett, hibátlan / Glazed art deco ceramic vase.

marked. m: 24 cm ...............................................................................................................................24 000
11026.Ruth Faktorowicz (1937-) izraeli keramikus: Az Élet. Nagy méretű kerámia fali kép Jelzett. 13x90

cm Keretben / The Life. Large ceramic. Signed. In wood frame .........................................................30 000
11027.Horváth Sándor (?-?): Pinocchio, mázas plasztikus fali kerámia, jelzett a hátoldalán (Horváth 942)

és masszába nyomott, olvashatatlan pecséttel, tetején címkével jelzett (Horváth Sándor
keramikus Budapest) kisebb lepattanásokkkal a tetején és az alján, m: 18 cm / Horváth Sándor
(?-?): Pinocchio, painted pottery, with marking on the back (Horváth 942 and with stamp in the
pottery) and on the front with label, with smaller damages on the top and the bottom. ......................12 000

11028.Janáky Viktor (1933-1999): Fatörzs padlóváza. Mázas kerámia, jelzett, apró kopásokkal, m: 60 cm
.............................................................................................................................................................20 000

Porcelán
11040.Herendi O'Sullivan (OS) mintás porcelán tál, kézzel festett, jelzett,hibátrlan / Hand painted

porcelain with Chinese pattern d:25,5 cm ...........................................................................................50 000
11041.Herendi Indiai kosár fantázia mintás tányér. Kézzel festett, jelzett, hibátlan d: 15,5 cm .......................4 000
11042.Herendi Waldstein (WMC) mintás tányér. Kézzel festett, jelzett, hibátlan d: 19,5 cm ..........................4 000
11043.Herendi Song (SG) mintás tányér. Kézzel festett, jelzett, hibátlan d: 18,5 cm ......................................6 000
11044.Herendi Cubash (CU) mintás tányér. Kézzel festett, jelzett, kis kopással d: 18,5 cm .........................12 000
11045.Herendi Tupini Corne d'Abondance (TCA) bőségszaru / mintás porcelán tál, kézzel festett, jelzett,

hibátlan / Hand painted porcelain 28x24 cm .......................................................................................30 000
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11046.Herendi Shanghai (SH) mintás porcelán tál, kézzel festett, jelzett, minimális gyártási mázhibával /
Hand painted porcelain d:25,5 cm ......................................................................................................20 000

11047.Herendi Paon de Peking/ Pekingi páva (PP) mintás porcelán tányér, kézzel festett, jelzett,hibátlan
/ Hand painted porcelain with Chinese pattern d:20,5 cm ...................................................................20 000

11048.Herendi Tupini Corne d'Abondance (TCA) bőségszaru / mintás porcelán tál, kézzel festett, jelzett,
hibátlan / Hand painted porcelain d:27 cm ..........................................................................................20 000

11049.Herendi Indiai kosár fantázia mintás tányér. Kézzel festett, jelzett, hibátlan d: 19 cm ..........................6 000
11050.Herendi Tupini (TCA) mintás bonbonniere rózsás dísszel. Kézzel festett, jelzett, hibátlan. d: 11

cm, m: 10 cm / Hand painter porcelain ...............................................................................................20 000
11051.Herendi kínai kapuőrző oroszlán, kézzel festett, jelzett, hibátlan, m: 16 cm / Herend Chinese

guardian lion ("Foo dog"), handpainted, with hallmark, m: 16 cm .......................................................40 000
11052.Herendi, Óherendi tányér. Kézzel festett, jelzett, hibátlan. d: 19,6 cm .................................................6 000
11053.Herend, óherendi tányér. Kézzel festett, jelzett, minimális kopással d: 19,6 cm ..................................6 000
11054.1942 Maugsch Gyula (1882-1946): Herendi porcelán kutyákat etető juhász figura, kézzel festett,

jelzett (Maugsch 1942), hibátlan, m: 20 cm ..........................................................................................3 000
11055.1952 Herendi porcelán tányér mély és lapos Rákosi címerrel. Feltehetően gyártás előtti egyedi

mintadarabok. Kézzel festett. Egyiken benyomott jelzéssel, kopással d:25,5 cm ..............................16 000
11056.1952 Herendi porcelán lapos tányér Rákosi címerrel. Feltehetően gyártás előtti egyedi mintadarab

a festő nevével: Gazder Antal 1952.. Kézzel festett. Benyomott jelzéssel, kopással d:25,5 cm ..........8 000
11057.1952 Herendi porcelán mély tányér Rákosi címerrel. Feltehetően gyártás előtti egyedi mintadarab a

festő nevével: R.M.-né V. Gy. 1952.. Kézzel festett. Benyomott jelzéssel, kopással d:25,5 cm ...........8 000
11058.Herendi szalonnázó paraszt, kézzel festett, jelzett, hibátlan, m: 35 cm ..............................................30 000
11059.Herendi Viktória mintás áttört porcelán tál, kézzel festett, jelzett, hibátlan, d: 24 cm .........................22 000
11060.Herendi narancsszín Viktória mintás tálka. Kézzel festett, jelzett, kis kopásokkal. 20x17,5 cm .........10 000
11061.Herendi Viktória mintás bonbonniere. Kézzel festett, jelzett, hibátlan. d: 13 cm / Hand painted

porcelain ..............................................................................................................................................12 000
11062.Herendi Rothschild mintás porcelán süteményes készlet, kézzel festett, jelzett, hibátlan, 6+1 db .....24 000
11063.Zsolnay eozin mázas angyalos talpas tál, pajzspecsétes jelzéssel, piros alapon. Jelzett, egy kis

lepattanással, kopásokkal. d: 29 cm / Zsolnay eosin bowl with angels. With a small fault. ..............100 000
11064.Zsolnay tanácsköztársasági vörös katona. Kézzel festett, jelzett, hibátlan 41 cm ..............................50 000
11065.Antik Zsolnay edényke (dézsa) rózsaszín dekorral. Masszába nyomott Zsolnay Pécs jelzéssel.

Hibátlan. d:10 cm, m: 6,5 cm ..............................................................................................................20 000
11066.Hollóházi porcelán váza. Szász Endre dekorjával díszített, kézzel aranyozott 21 karátos arannyal.

Jelzett, minimális kopással 28 cm .......................................................................................................20 000
11067.Hüttl, Budapest porcelán népviseletes figura. Kézzel festett, jelzett, kopásokkal 22 cm ....................34 000
11068.XIX. sz. második fele: Klasszicista fajansz ládika talpakkal. Figurális díszítésekkel.

Formaszámmal. Kopásokkal. / Vintage fayance cart with figural decorations 20x16x19 cm ..............20 000
11069.Szacuma kávés készlet, 2 személyre, kézzel festett, magyar tervezővel (Bereznay W. jelzéssel),

kopásokkal, csésze m: 4 cm, alj d: 11,5 cm, kiöntő m: 20 cm, cukortartó m: 10,5 cm ........................12 000

Üvegtárgyak
11080.Jónás Bálint (Parád), Horváth Márton (1941-2013) műhelye: Irizáló díszváza, anyagában

színezett, fújt üvegszál díszítéssel, hibátlan, jelzett, m:23 cm, d:32 cm / Hungarian artist's glass
vase, coloured, blown, in flawless condition, hallmarked, h: 23 cm, d: 32 cm ....................................44 000

11081.Muránói több rétegű üveg váza. Anyagában színezett, csiszolt hutaüveg. Hibátlan / Murano glass
vase. Multi-layered, colored. m: 20 cm ...............................................................................................40 000

11082.Üveg kancsó. Fújt, metszett, hibátlan. 31 cm .....................................................................................10 000
11083.XIX. sz. vége: Címeres elmlékpohár. AFormába öntött, anyagában színezett, csiszolt, kézzel

festett, minimális csiszolt javítással / Commemorative glass with coat of arms. Hand painted,
Corrected. m: 12,5 cm .........................................................................................................................12 000

11084.XIX. sz. vége: Rubinvörös pohár, a szerelem, barátság, hosszú élet, hit allegórikus ábrázolásával.
Többrétegű, kézzel festett, hámozott, csiszolt, kézi festés, két kis csorbával 12,5 cm / Handpainted
antique glass with allegoric images of love, raith, peace, luck, long life. With two damages. 12,5 cm .8 000

11085.Antik emlék pohár Bécsi épületek képeivel. Több rétegű, hámozott, kézzel festett. Hibátlan /
Vienna antique glass with images of famous buildings. Hand painted, pealed. 12 cm .......................18 000

11086.XIX. sz. vége: Rubinvörös üveg pohár. Formába fújt, kézzel festett, hibátlan, kis kopásokkal 14 cm /
Handpainted antique glass. 14 cm ........................................................................................................8 000

11087.Biedermeier üveg pohár. Fújt, metszett, színezett. Hibátlan. 14,5 cm ..................................................6 000
11088.XIX. sz.:Ich dachte Dein - Rád gondoltam emlékpohár. Hutaüveg, kézzel festett, kis kopásokkal /

Commemorative glass. hand painted, slightly worn. 12 cm ................................................................10 000
11089.XIX. sz.:Virág díszítésű kék emlékpohár. Hutaüveg, kézzel festett, kopásokkal / Commemorative

glass. hand painted, slightly worn. 13 cm ...........................................................................................10 000
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11090.XIX. sz.: Gröditzburg (Grodziec) emlékpohár. Hutaüveg, kézzel festett, kis kopásokkal /
Commemorative glass. hand painted, slightly worn. 10,5 cm .............................................................10 000

11091.XIX. sz. vége: Rubinvörös üveg pohár. Fújt, kézzel festett, hibátlan, kis kopásokkal 16 cm /
Handpainted antique glass. 16 cm ........................................................................................................8 000

11092.XIX. sz. vége: Vadász motívumos üveg pohár. Többrétegű, kézzel festett, kis lepattanásokkal 13
cm / Handpainted antique glass. 13 cm ................................................................................................5 000

11093.Ördögfejes üveg pohár. Formába öntött, többrétegű, hibátlan. 12 cm / Glass with devil1s face, in
very good condition. 12,5 cm ................................................................................................................6 000

11094.Antik üveg pohár, Kézzel festett, színezett, vésett. Hibátlan. m: 12 cm / Antique hand painted
glass ....................................................................................................................................................14 000

11095.Antik rubin vörös pohár. Kézzel festett, kopásokkal. 12,5 cm / Antique glass, hand painted, slightly
worn. 12,5 cm ......................................................................................................................................18 000

11096.Antik "szemes" pohár. Kézzel festett, kopásokkal. 10,5 cm / Antique glass "with eyes", hand
painted, slightly worn. 10,5 cm ............................................................................................................18 000

11097.Antik emlék pohár. Több rétegű, hámozott, kézzel festett, kopásokkal. 11 cm / Antiue
commemorative glass. Hand painted, slightly worn. 11 cm ................................................................16 000

Műtárgy, antikvitás
11110.Bronz asztali lámpa. Rózsaágat formázó, fújt, anyagában színezett üveg burával, új

vezetékezéssel / Vintage bronz table lamp ornamented with rose buds. Colored glass shade, new
wiring. 30x25 cm .................................................................................................................................28 000

11111.Réz, historizáló asztali íróeszköz tartó. Tintatartó üvegbetéttel. / Copper desk set with glass inset.
38x21 cm .............................................................................................................................................26 000

11112.XIX. sz. vége: Ezüst (Ag) nyelvű deszertes készlet 13 db, díszdobozban. / Silver cake cuttlery set
in own box ...........................................................................................................................................22 000

11113.Bronz ágyú, márvány talapzattal, asztali tolltartó, szép állapotban, fa dobozban, 28×13 cm .............12 000
11114.Szandrik ezüstözött alpakka tejkiöntő. Art deco, Gellért szálló IV. em. gravírozással 12x7,5 cm ......10 000
11115.1921 M. kir. Posta telefonkészülék. 30x17 cm ....................................................................................20 000
11116.G. M. Pfaff Kaiserslautern gyerek varrógép, kis kopásnyomokkal, eredeti dobozában, 17,5×20×10

cm .......................................................................................................................................................16 000
11117.1955 Orion 820A nagyméretű csúcs-szuper rádió. Kívül belül igényesen restaurált, akár napi

használatra is alkalmas. / Vintage radio fully restored, works well. 65x42x28 cm ................................1 000
11118.cca 1940 Astoria szálloda nagy méretű alpakka pezsgősvödör gravírozott felirattal.

Krupp-Berndorf jelzéssel. d: 20 cm, m: 20 cm / Large champagne bowl. ...........................................30 000
11119.Régi dobókockák, dobozban, kopottak, doboz: 3,5x2x8,5 cm ..............................................................3 000
11120.cca 1880 Gyógyszertári, leszedhető tetejű fa tartály / tartó, szép állapotban, m: 11 cm ....................11 000
11121.Régi japán festett falikép, sérült, h: 67 cm ..........................................................................................15 000
11122.Asztalka. Jacob & Jospeh Kohn, Bécs. Jelzett, politurozott fa. Reprodukálva Kohn Katalógus

216/986 szám alatt. / Table. 28x34x64 cm .........................................................................................12 000

Szobrok, plakettek
11131.Szervátiusz Jenő (1903-1984): Madonna, Bronz, patinázott. Jelzés nélkül. 24,5 cm .......................280 000
11132.Matzon Frigyes (1909-1986): Vertikalitás (akt torzó), 1967-68 körül. Gipsz, fa talapzaton. Jelzés

nélkül, alján feliratozott. Proveniencia. a művész családjának tulajdona. Párdarabja
reprodukálva: Matzon Ákos: A céh mestere, Matzon Frigyes. Várpalota, 2016, Thury Vár, 98. o.
M: 49 cm/ Frigyes Matzon (1909-1986): Verticality (nude torso), ca. 1967-68. Gípsum, on
wooden pedestal, unsigned, with description on the bottom onf the pedestal. Provenance:
Property of he artist"s family. Reproduced in. Matzon Ákos: A céh mestere, Matzon Frigyes.
Várpalota, 2016, Thury Vár, page 98. Height: 49 cm ........................................................................220 000

11133.Csorba Géza (1892-1974): Ady Endre síremléke. Kerámia minta szobor a megvalósult
emlékműhöz. Jelzés nélkül. m: 39 cm ..............................................................................................200 000

11134.Lossonczy Ibolya (1906-2004): A világ csúcsa (eredetileg: cím nélkül). Bronz. 1980-as évekbeli
alkotásnak 2014-es öntése. Talpán jelzett. L.I. 2014 és számozott. 1/3, valamint talp másik
oldalán jelzéssel, mely igazolja, hogy a Lossonczy Tamás hagyatékát kezelő özvegye, Pál Éda
öntése. Alján 89-1 oeuvre-katalógusszámmal feliratozott. 21x15x15 cm. ........................................150 000

11135.Bors István (1938-2003): Pieta. Bronz, jelzés nélkül, kopásnyomokkal, m: 8,5 cm, h: 14 cm.
Irodalom: Géger Melinda: Archaizmusok. Bors István szobrászművész letéti hagyatéka a
Rippl-Rónai Múzeumban. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei. 01: 315-332. Kaposvár,
2013. ...................................................................................................................................................38 000

11136.Kő Pál (1941-2020) - Iskolás lány. Festett akril. Jelzett, kis kopásokkal. m: 41,5 cm / Schoolgirl.
Painted acryl. 41,5 cm .........................................................................................................................90 000

11137.Szervátiusz Jenő (1903-1984): Férfi fej, (1973) faragott fa, jelzett, 14x31 cm ....................................60 000
11138.id. Szabó István (1903-1992): Női arc, terrakotta szobor, jelzett, m: 26 cm .......................................15 000
11139.Pongrácz (Popper) B. Szigfrid (1872-1929): Akt kis faun gyerekkel. Bronz, m: 37 cm + márvány

talapzat. jelzett: Pongrác. ....................................................................................................................50 000
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11140.Veszprémi Imre (1932-): Tihany. Bronz falikép, jelzett, 29,5×20 cm ...................................................28 000
11141.Ézsiás István (1943-): Hódolat Alfred Réth. Bronz, jelzett a hátoldalán címkén, kiállítva: FIDEM

2000 Weimar, számozott: 10/3, ca. 10x15 cm / István Ézsiás (1943-): Hommage á Alfred Réth.
Bronze, signed on the back on a label, exhibited FIDEM 2000 Weimar/Germany, numbered: 10/3,
ca. 10x15 cm .......................................................................................................................................12 000

11142.Róna József: Kossuth Lajos mellszobra Festett gipsz szobor. Kossuth Lajos egyetlen életében
róla mintázott mellszobrának eredetijét Róna József szobrászművész 1890. évben mintázta
Turin-ban vörös viaszba. A jelen gipsz szobor ez után a minta után készült. m: 30 cm
Sérülésekkel. .....................................................................................................................................150 000

11143.Glorcain jelzéssel: Gladiátor harci fogaton. Bronz szobor. Kantár hiányos / Glircain signed:
Gladiator. Bronze sculpture. 41x28 cm ...............................................................................................38 000

11144.Jelzés nélkül: A csók. Faragott, csiszolt mészkő szobor. 34 cm .........................................................30 000

Órák
11155.IWC kézi felhúzós karóra (zsebóra beépítés). Számlapon sérüléssel. Működő állapotban. / IWC

manual watch with slightly damaged dial d: 45 mm ..........................................................................200 000
11156.8 napos Doxa zsebóra, fém tokkal, vadász motívumokkal díszítve, hibátlan számlappal, fém

óralánccal, szép állapotban / Doxa 8-days pocket watch with hunting motives on the case d: 7 cm .26 000
11157.Ezüst (Ag) Omega zsebóra négyszögletes, illusztrált tokkal. Jelzett, működő állapotban, fém

óralánccal / Silver Omega pocket watch with metal chain. 4,7x4,7 cm ...............................................18 000
11158.Ezüst (Ag) IWC Schaffhausen zsebóra, másodperc mutatóval, jelzett, működő állapotban, szép

számlappal d:52 mm./ cca 1910 Vintage Silver (Ag) IWC Schaffhausen pocket watch, with
secondhand, works well ....................................................................................................................100 000

11159.Zenit Chronométre ezüst (Ag) zsebóra. Hibátlan számlap, jelzett szerkezet, dupla ezüst fedél,
ezüst óralánccal. Működő, szép állapotban / Zenith Chronometer pocket watch with silver chain.
d:55 mm ..............................................................................................................................................40 000

11160.Tissot Visodate Seastar Seven automata karóra 14K arany, eredeti koronával. Működő, jó
állapotban, bőr szíjjal. / Tissot 14k gold watch 34mm .......................................................................120 000

11161.cca 1960 IWC automata karóra 854 cal. Fém tokos, jelzett, eredeti felhúzókoronával, bőr szíjjal,
működő, jó állapotban / cca 1960 IWC steel case automatic watch with 854 cal mechanics.
Original crown, Works well. ...............................................................................................................200 000

11162.Ezüst (Ag) Lange & Söhne Glashütte zsebóra készlet két darabos. Eredeti gyári dobozban,
leírással. Jelzettek, működő, de tisztításra szoruló állapotban. d:48mm, 53mm / Silver Glashütte
pocket watches in original case ..........................................................................................................30 000

11163.Lever Railway Regulator vasúti nagyítós gomb óra. 17 köves, jelzett, 8 napos szerkezettel.
Működő, szép állapotban, fa dobozban / Railway regulator magnified orb watch in wooden box.
d:52mm ...............................................................................................................................................10 000

Fényképezőgépek, kamerák, kellékek
11174.cca 1976 Leitz Leica R3 electronic filmes SLR váz, működő zárszerkezettel, vázsapkával,

elemmel nem kipróbált, apró hibákkal, összességében szép állapotban / Vintage Leica R3 SLR
camera body, working shutter, not tested with battery, with minor faluts, good cosmetical condition
.............................................................................................................................................................28 000

11175.Meopta Stereo Mikroma Mirar 3,5/2,5 objektívekkel. Bőr tokjában, jó állapotban / Stereo camera in
good condition .....................................................................................................................................24 000

11176.Zeiss Contax D fényképezőgép Carl Zeiss Biotar 2/58 objektívvel, foltos bőr tokban, akadó zárral,
karbantartásra szoruló állapotban / Zeiss Contax D camera with Biotar optics. Shutter stucked,
need maintenance ...............................................................................................................................10 000

11177.cca 1925 Thornton Pickard Special Ruby Reflex fényképezőgép, 6,5x9 cm képformátum, Aldis
anastigmat f/4.5 objektívvel, nagyon szép, működőképes állapotban, működő redőnyzárral (!), 6
db filmkazettával, eredeti kissé viseltes táskájában / Vintage british Thornton Pickard Special
Ruby Reflex camera, in very good, working condition, with working focal plane shutter, with 6 film
holder, with original worn case ............................................................................................................48 000

11178.Pentax MZ-60 filmes SLR fényképezőgép SMC Pentax Fa 35-80mm f/4-5.6 objektívvel, újszerű
állapotban, eredeti dobozával, elem nélkül / Pentax film SLR camera with lens, in very good
condition, with original box ....................................................................................................................5 000

11179.Antik német Curt Bentzin, Görlitz utazókamera, 1889-1915 körül, fa házban, bőr fogantyúval.
Rodenstock Eurynar objektívvel, filmkazettával. Kép méret. 24x17 cm. Felületi karcolásokkal,
kissé sérült bőr szíjjal, máskülönben korához képest jó állapotban. Statív nélkül. 35x29x10 cm /
Field camera, German, Curt Bentzin, Görlitz, around 1889-1915. In wooden house, with film
casette. With Rodenstock Eurynar object.lense. Image size 24x17 cm. Without stative. With some
scratches on the surface and with some damage on the leather handle, otherwise in good
condition. 35x29x10 cm ......................................................................................................................80 000

11180.Zeiss Sonnar 4/13,5 objektív Exakta bajonett zárral, tokjában / Vintage optics with case ....................5 000
11181.Ihagee Exakta Varex kamera, Carl Zeiss Flektogon 2,8/35 objektívvel bőrtokban. Balkezes

kamera. Hozzá Ihagee kereső tokkal / Vintage camera and accessories set. Left handed camera! ..14 000
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11182.cca 1946 Kershaw Eight-20 Penguin 6x9-es fényképezőgép, nagyon szép, működőképes
állapotban / Vintage British 6x9 folding camera in very good, working condition ..................................6 000

Játékok
11195.Játékgyűjtemény, régi társasjátékok (malom, sakk, ki nevet a végén? stb.) eredeti dobozukban,

játékszabályokkal, eredeti bábukkal, dobókockákkal, 35x34,5 cm .....................................................30 000
11196.Tombola, fa számokkal, komplett készlet .............................................................................................6 000

Muzeális borok, italok
11210.cca 1970 Barack pálinka. 1L üveg, díszdobozban, pohártáróval, 6 pohárral. 29 cm / Vintage pear

brandy in present box. .........................................................................................................................12 000
11211.1993 Mörbischer Classic Cuveé. Díjnyertes vörösbor 2L palack Karl Szabo magyar származású

osztrák cukrász részére dedikálva. 47 cm ..........................................................................................10 000
11212.Tojaki Aszú Museum collection 1938-as évjárat. Bontatlan palack fehérbor / Vintage white wine. ....50 000
11213.1993 Chateau Megyer tokaji aszú 5 puttonyos. bontatlan díszdobozban.-/ VIntage quality dessert

wine .......................................................................................................................................................7 000
11214.1965r Tokaji aszú 4 puttonyos bontatlan palack bor / VIntage quality dessert wine ...........................12 000
11215.1998 Dom Perignon Möet et Chandon pezsgő díszdobozzal, leírással, kompletten / Unopened

Dom Perignon with original case, booklet. ..........................................................................................85 000

Parafilatélia
11225.1918 az 1848-as Than Mór bélyegtervének 60. évfordulójára kibocsátott ívszéli vágott levélzáró ....10 000
11226.1938 Légi levelezőlap Szent István levélzáróval / Airmail postcard with label ....................................10 000
11227.~1944 Pesti Izraelita Hitközség Ifjúsági Csoportja 50f tagsági bélyegek 27-es sorszámmal, 20-as

kisíven / Hungarian membership stamps in mini sheet of 20 ................................................................2 800
11228.1944 Jánoshida a Magyar Vöröskeresztnek 20f adománybélyegek, 6-os kisíven / Hungarian charity

stamps in mini sheet of 6 ......................................................................................................................3 600
11229.1944 Taksonyfalva közönsége a Magyar Vöröskeresztnek 20f adománybélyegek, 6-os kisíven /

Hungarian charity stamps in mini sheet of 6 .........................................................................................3 600
11230.1944 Szentgotthárdi járás közönsége a Magyar Vöröskeresztnek 50f adománybélyegek, 6-os

kisíven / Hungarian charity stamps in mini sheet of 6 ...........................................................................4 800
11231.1944 Vöröskereszt 20f, 50f és 100f adománybélyegeinek egyképes tükörfázis próbanyomatai,

közte a három bélyeg összefüggésben is, vízjelnélküli papírokon, összesen 37 db, 4 db
nagyméretű stecklapon / Proofs of Hungarian imperforated charity stamps, 37 pieces altogether ....26 000

11232.~1944 Adománybélyeg 50f a Vöröskereszt javára, 50-es kisívben / Hungarian charity stamp in mini
sheet of 50 ............................................................................................................................................4 000

11233.~1944 Adománybélyeg 10f a Vöröskereszt javára, 50-es kisívben / Hungarian charity stamp in mini
sheet of 50 ............................................................................................................................................3 000

11234.~1942 Vöröskereszt 20f/10f adománybélyeg 10-es kisívben / Hungarian charity stamp in mini sheet
of 10 ......................................................................................................................................................3 600

11235.~1942 Vöröskereszt 10f vágott adománybélyeg 10-es kisívben / Hungarian imperforated charity
stamp in mini sheet of 10 ......................................................................................................................4 600

11236.~1942 Vöröskereszt 10f adománybélyeg 10-es kisívben / Hungarian charity stamp in mini sheet of
10 ..........................................................................................................................................................3 600

11237.1943 Horthy Miklós 75. születésnapja levélzáró pár / Hungarian label pair ..........................................4 000
11238.1939 Pesti Haza Első Takarékpénztár-Egyesület Fáy András segély emlékkisív, Erzsébet királyné

és a Horthy-házaspár próbanyomata / Hungarian charity mini sheet proof ..........................................3 800
11239.1880/1900 2 klf. DDSG csomagellenőrzési bélyeg / 2 DDSG parcel control stamps ...........................5 000
11240.1941 Balatoni sporthét 2 klf levélzáró emléklapon ................................................................................3 600
11241.1920 Igazságot Magyarországnak 18 irredenta levélzáró, többnyelvűek .............................................5 000
11242.Blase: Magyar levélzáró- és parafilatéliai bélyegek katalógusa / Hungarian Poster Stamps and

Similar Cindarellas ..............................................................................................................................15 000
11243.10 db pecsétbélyeg ...............................................................................................................................3 000
11244.1934 Levél Hollandiából Magyarországra küldve, hátoldalán "Is it justice?" Irredenta levélzáró /

Cover from Niederlands to Hungary with irredenta label ......................................................................5 000
11245.1930 Téli sport levélzáró kisív / label minisheet of 9 ...........................................................................24 000
11246.1938 Levél hátoldalán irredenta "Mindent vissza, ami magyar" levélzáró / Cover with irredenta label

...............................................................................................................................................................3 000
11247.6 db DDSG vágott csomagbélyeg / imperforate parcel stamps ..........................................................19 000
11248.6 db DDSG fogazott csomagbélyeg / perforate parcel stamps ...........................................................19 000
11249.1910-1914 4 db különféle Vöröskereszt segélybélyeg / 4 different charity stamps ..............................3 000
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11250.1938 3 különféle Revíziós irredenta levélzáró / 3 different irredenta labels ..........................................5 000
11251.1920-1930 8 db Trianon levélzáró "Hiszek Magyarország feltámadásában" 4 féle színben / 8

Trianon labels in 4 different colours ......................................................................................................6 000
11252.1933 Az első cserkészrepülőposta emlékére emléklap, rajta 4 klf színű levélzáró és a repülő

altábor parancsnokság bélyegzése / Jamboree airmail Souvenir card with 4 different labels and
special cancellation .............................................................................................................................26 000

11253.2016 Székely autonómia levélzáró bélyeg teljes ív / Sekler autonomy poster stamp in complete
sheet ...................................................................................................................................................10 000

Okmánybélyegek
11260.1910 Nagybánya 2K városi illetékbélyeg (30.000) ................................................................................6 000
11261.1910 Nagybánya 1K városi illetékbélyeg (30.000) ................................................................................6 000
11262.~1940 Kolozsvári Vigalmi adó 3P (nincs katalogizálva) ........................................................................5 000
11263.1919 Kolozsvár 1913-as 1K városi illetékbélyeg Lei román felülnyomással .........................................3 000
11264.1918 Marosvásárhely 3 klf illetékbélyeg .............................................................................................20 000
11265.1910 Szatmárnémeti 1K illetékbélyeg 2-es típus (50.000) ..................................................................10 000
11266.1916 Székesfehérvár 5K négyescsík, részleges gépszínátnyomattal / with partial machine offset ......5 000
11267.1913 Szatmárnémeti 1K illetékbélyeg (20.000) ....................................................................................4 000
11268.1910 Szatmárnémeti 1K illetékbélyeg 1-es típus (50.000) ..................................................................10 000
11269.1916 Szatmárnémeti 2K illetékbélyeg (30.000) ....................................................................................6 000
11270.1919 Nagyszeben (Sibiu) helyi illetékbélyeg kisív 5 Lei / Local fiscal stamp minisheet ......................10 000
11271.1858 5kr erős elfogazással / shifted perforation ...................................................................................3 000
11272.1868 25kr extra nagy papírránccal / with paper crease ......................................................................14 000
11273.1898 5K próbanyomat hármascsík kartonpapíron / proof, stripe of 3 on cardboard paper ...................6 000
11274.1945 50 ezer P okirati illetékbélyeg 8-as tömb / block of 8 ...................................................................3 000
11275.1864 9 klf címlet szürkés papíron (B) (30.000++) / 9 different stamps on greyish paper ....................15 000
11276.1927.01.27. 90 000K + 4P vegyes lerovású illetékbélyegek váltón / Pengő + Korona mixed

franking ...............................................................................................................................................12 000
11277.1924 10000K Vác városi illetékbélyeg, iraton. ......................................................................................3 000
11278.1934 Szolnok városi okmánybélyeg vegyes lerovással ........................................................................3 000
11279.1898 37,5K illetékelt négy színű lerovás ...............................................................................................3 000
11280.1899 2x20Fl+10Fl+5Fl+2,5Fl magas illeték lerovású irat. .....................................................................4 000
11281.1880 Sopron, irat 3Ft + 8x15kr illetékbélyeggel ....................................................................................3 000
11282.1854 2Fl Cm illetékbélyeg, az értékszám kettős nyomatával / Double print of the digit. R! ................85 000
11283.1866 Okmánybélyeg sor 7 érték kékes papír (87 600) / 7 values .......................................................28 000
11284.1930 Pécs Maurus 4 különféle színű Egyházi illetékbélyeg / fiscal stamps in 4 different colours ........5 000
11285.1925 5000K játékkártya zárjegy / playing card seal ..............................................................................5 000
11286.1948 Szikszó városi okmánybélyeg sor 4-es kisívekben (105.000) / set in mini sheets .....................38 000

Okmányok
11300.1809 Kivonat az ezüst váltópénzek bevezetéséről szóló pátensből, német nyelven ..........................12 000
11301.1807 Ezerforintos bankócédulák bevonásáról szóló rendelkezés ........................................................8 000
11302.1849 Kunszt József (1790-1866) leendő kalocsai érsek által aláírt egyházi irat ...................................2 400
11303.1811 Szeged, szökött rabok részletes leírása ....................................................................................18 000
11304.1809 Nemesi felkelésre hadba hívható férfiak számba vétele, részletes táblázat az anyagi és

természetbeni juttatásokról .................................................................................................................18 000
11305.1827 Szabómester számára kiállított vándorkönyv, sok bejegyzéssel, magyar és német nyelven ......6 000
11306.1845 Pest, díszes varga mesteri oklevél, Szepessy Ferenc (1774-1862) polgármester (1843-1848)

és Szén Miklós főjegyző, címeres fejléces papíron, töredezett viaszpecséttel, hajtásnyomokkal,
1845. aug. 18. .......................................................................................................................................9 000

11307.XIX sz. közepe Losonc, díszes, kitöltetlen molnár mesteri oklevél, töredezett viaszpecséttel,
hajtásnyomokkal, a hátoldalán javított, 25x41 cm .................................................................................8 000

11308.cca 1850 Díszes, illusztrált házaló útlevél, Szombathely, Vas megye. Osztrák császári címerrel,
szárazpecséttel hajtásnyommal, 3 szt. oldal, 39x26 cm .......................................................................6 000

11309.1853 Kaiser-Franzensbad polgári oklevél. Nagy méretű litográfia. Hajtott. / Large litho citizen
diploma for Kaiser-Franzensbad with the image of the city 55x46 cm ................................................10 000

11310.1860 Igazolási jegy, Preisz Ignácz terménykereksedő, németújvári lakos részére, 1 fl.
okmánybélyeggel, hajtásnyommal, apró szakadásokkal ......................................................................1 200
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11311.1861-1863 Arad, üveges vándorkönyve, német és magyar nyelven, bejegyzésekkel, pecsétekkel,
töredezett viaszpecséttel, javított kötéssel. .........................................................................................30 000

11312.1862 Fegyvertartási engedély, Liba község elöljárója részére, 72 kr. okmánybélyeggel,
hajtásnyommal ......................................................................................................................................6 000

11313.1877 Bába oklevél pergamenen függő viaszpecséttel 60x45 cm .........................................................6 000
11314.1879 Díszes, historizáló stílusban illusztrált nyugta, kéménytisztító (kéményseprő) mester által

Sárváron kiállítva. Litográfia, hajtásnyommal, 17x20 cm ......................................................................3 000
11315.1897 Osztrák-Magyar útlevél vasesztergályos részére, egy felülbélyegzett 15 kr okmánybélyeggel,

bejegyzések nélkül ................................................................................................................................5 000
11316.cca 1900-1910 Wekerle Sándor (1848-1921) m. kir. miniszterelnök (1892-1895, 1906-1910,

1917-1918) névjegykártyája, 6x10 cm ..................................................................................................3 000
11317.cca 1900-1910 M. Kir. Vasuti és Hajózási Főfelügyelőség utazási igazolvány mintája, 12x17 cm ......5 000
11318.cca 1910 Az Osztrák és Magyar Vasutigazgatóságok Menetjegy-szövetkezetének

szövetkezetijegyének mintája, német és magyar nyelven, 9,5x12,5 cm ...............................................5 000
11319.cca 1910-1918 Utazási igazolvány minta, német és magyar nyelven, kopott, 10x14 cm .....................5 000
11320.1911 Gölnicbánya/Gelnica/Göllnitz, Antony Lajos és Fia lakatos-árugyára, rajta a gyár képével, 2 f.

okmánybélyeggel, kis szakadással, / 1911 Gelnica, Invoice of Lajos Antony and Sohn locksmith
factory, with the view of the factory, with stampm, with little damage. ..................................................3 000

11321.1917 Állami erdőtiszti kinevezés, Mezőssy Béla (1870-1939) földművelésügyi miniszter
(1917-1918) aláírásával, a minisztérium fejléces papírján, hajtásnyommal ..........................................4 000

11322.1919 Hadügyi Népbiztosság Beszerzési Központja Tagsági igazolvány és bevásárló könyvecskéje,
két bebélyegzéssel. ...............................................................................................................................5 000

11323.1919 Fényképes igazolvány, szabadkai lakos részére, szerb nyelven, szerb és francia
bélyegzésekkel, plusz egy fotóval. ......................................................................................................22 000

11324.1920 Szlovák nyelvű magyarul, kitöltött papír alapú vadászjegy, a korábbi magyar grafikával
díszítve lekéri (Felvidék) lakos részére, hajtott, ritka ............................................................................6 000

11325.1921 Állami erdőtiszti kinevezés, Nagyatádi Szabó István (1863-1924) földművelésügyi miniszter
autográf aláírásával, fejléces papíron, hajtásnyommal .........................................................................8 000

11326.1921 Tary Lajos (1884-1972): Országos Vas és Gépipari Kiállítás díszes ezüst érmes oklevele, a
bizottság elnökének aláírásával, kiállítás rendezője: Országos Vasas Szövetség, jelzett, színes
litografált oklevél, szakadt, az egyik sarkán gyűrődésnyommal, 49x66 cm ........................................18 000

11327.1930 Nagykőrös 2 x 40f városi okmánybélyeg iraton / fiscal stamps on printed matter .......................3 000
11328.1931 A Romániai Magyar Dalosszövetség alapító oklevele egy tag nevére kiállítva. Hajtva. 33x37

cm .........................................................................................................................................................6 000
11329.1937 Hangya Szövetkezet díszes bronz emlékérem adományozó oklevél, jó állapotban, 50x35 cm

.............................................................................................................................................................20 000
11330.1938 Francesco Giordani (1908-1991) olasz fotós, vatikáni fényképész kordonigazolványa a

XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus körmenet alkalmára, 12x6 cm .................................4 000
11331.1939 Serédi Jusztinián (1884-1945) bíboros meghívója az Actio Catholica által szervezett 28.

Országos Katolikus Nagygyűlésre, a díszpáholyba ..............................................................................5 000
11332.1942 Losonc, menekültek munkatábora, személyazonossági igazolás nyomdász részére / Refugee

id ...........................................................................................................................................................4 000
11333.1943-1947 Balla Béla (1911-? ) játékvezető részére szóló két db oklevél:   1943 "MLSZ

Játékvezetők Testületének 15 éves a labdarúgósport önzetlen szolgálatában, a testület kebelében
15 esztendőn keresztül végzett kiválóan eredményes munkásságának elismeréseül, emlékverettel
tüntette ki", díszes oklevél (jelzett (Szűcs Pál (1906-1969), Bp., Stádium-ny.,), aláírásokkal, 1943.
jún.;  1947 MLSZ Játékvezetők Testületének 30 éves jubileuma alkalmából munkájáért köszönetet
mondó oklevél. ......................................................................................................................................6 000

11334.1946 MKP III. kongresszusának belépőjegye, 1946. szept. 28.-okt. 1., pecséttel (MKP), és 3 db
képviselőházi belépőjegy, az egyiken a Nemzetgyűlés Háznagyi Hivatalának bélyegzése,
dátumozásokkal (1946. szept. 29., 30.,okt. 1.), összetűzve. ..............................................................10 000

11335.1948 MDP II. kerületi szervezetének székházépítéshez hozzá járuló téglajegye .................................1 400
11336.1948 Emléklap a szegedi közúti új Tisza híd építésében való részvételért, Gerő Ernő közlekedési

miniszter aláírásával. Hajtva 29x43 cm .................................................................................................8 000
11337.1948 Emléklap a Margit híd újjáépítésében való részvételért, Gerő Ernő közlekedési miniszter

aláírásával. Hajtva 29x43 cm ................................................................................................................8 000
11338.1949-1953 Magyar Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt belépési igazolványok, az egyik fényképes. ........8 000
11339.1954 Horusitzky Zoltán (1903-1985) zeneszerző, zongoraművész, zongoratanár, költő részére

szóló Erkel Ferenc-díj III. fokozatát adományozó okirat, Darvas József (1912-1973) író, politikus
népművelési miniszter aláírásával, miniszteri pecséttel, javított, szakadt, 48x32 cm ...........................5 000

11340.Ausztria Okmányok és okmánybélyegek nagy terjedelmű, érintetlen, kész kiállítási gyűjtemény
1780-1920 127 kiállítási lapon, benne korai szignetták, okmánybélyeg speciál gyűjtemény magas
címletekkel, rengeteg szignettás és okmánybélyeges okmány szépen feldolgozva. Hozzá a
bővítéshez, háttéranyagnak szolgáló iratrendezőnyi okmány. Rendkívül látványos, teljesen kész,
de bővíthető, továbbfejleszthető anyag, érdemes megnézni. 5 album + iratrendező hullámkarton
ládában. / Austria document stamps and documents specialised exposition collection on 127
pages in 5 albums + a file full of old documents ...............................................................................440 000
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

11341.49 db régi magyar adóhivatali bélyegzés okmánykivágásokon / 49 old Hungarian tax office seals on
cuttings ..................................................................................................................................................3 000

Történelmi dokumentumok, kéziratok, érdekességek
11360.1697 Levél Paar Károly Józsefnek, az osztrák örökös tartományok főpostamesterének Franz

Martin von Clar budai postamestertől. Clar a levélben Paar közbenjárását kéri a közte és a budai
püspök közötti házvásárlási vita elintézésében. Nyolc német nyelven beírt oldal. / 1697 Letter from
the postmaster of Buda Franz Martin von Clar to duke Carl Joseph von Paar with a reqest for
intervention of Paar in a debated house-contract between Clar and the bishop of Buda. 8 pages in
German. Nagyra ..................................................................................................................................60 000

11361.1825 Karolina Auguszta magyar királyné pozsonyi koronázására szóló belépő. / 1825 Pressburg
entry ticket for the coronation of Queen Augusta. 16x9 cm ................................................................10 000

11362.1839 Hőgyészi Döbrentei Gábor (1785-1851) költő, királyi tanácsos, az MTA tagja, a történelem
szó megalkotója saját kézzel aláírt Tartomány-biztossági assignatio (nyílt parancs) Naményi
István táblabíró részére. Hajtva, hajtásnál szakadással. ....................................................................12 000

11363.1841 Marie Görgeynek szóló levél Görgeyék toporci birtokára német nyelven, Ferdinánd
aláírással. ............................................................................................................................................10 000

11364.1864 Kötelezvény Asszonyságok díjára évenkénti 3 ft befizetésére. gr. Széchenyi Erzsébet, szül:
Andrássy aláírásával ...........................................................................................................................12 000

11365.1877 Kossuth Lajost 1877-ben meglátogató ceglédi százas küldöttség zománcozott
gomblyukjelvénye. 1877-ben száz ceglédi küldött kereste fel Kossuthot Turinban, hogy felkérjék,
legyen az ő képviselőjelöltjük. Kossuth, ahogy a felé érkezett hasonló kéréseket mind, ezt is
elutasította, de a látogatás nem volt haszontalan, a hazatérők megalakították a máig létező Turini
Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kört. 2,7 cm ..................................................................................24 000

11366.1886 Arany László (1844-1898) levele sógorának, Szél Kálmán nagyszalontai esperesnek,
melyben hírt ad súlyos betegségben szenvedő, majd később ebbe belehaló lánya, Szél Piroska
(1865-1886) állapotáról. 1 beírt oldal levelezőlapon. Hozzá egy távirat, melyet Arany László
megbízásából Szalay adott fel Szél Kálmán részére "... az orvosok ítélete a legrosszabbat sejteti" .40 000

11367.1886 Tisza Kálmán (1830-1902) miniszterelnök saját kézzel írt levele Szél Kálmán nagyszalontai
esperesnek melyben a Nagyszalontai gimnázium indítása körüli fejleményekről beszél és
segítségét ajánlja fel, részletesen ismertetve a különböző bürokratikus eseményeket a kormány
háza táján. 3 beírt oldal, borítékkal / Hand written letter by hungarian prime minister Kálmán Tisza
to Kálmán Szél, dean in Salonta, about the opening of the high school in Nagyszalonta. 3 pages
with envelope. Nagyaukcióra ..............................................................................................................50 000

11368.1890 Johann August Strindberg (1849-1912) svéd dráma-, regény- és elbeszélésíró autográf
levele Gerő Ödönnek (1863-1939) író, esztéta, szerkesztőnek, egy a magyar Élet c, folyóiratban
megjelent cikkével kapcsolatban. Francia nyelven. Egy beírt oldal / 1890 Autograph letter of
Johann August Strindberg (1849-1912) Swedish writer to Hungarian writer, journalist Ödön Gerő .100 000

11369.1891 Vajda János (1827-1897) költő, író autográf sorai névegykártyáján, melyben kéri, hogy
Messze innen c. verséből küldjön vissza a címzett egy példányt, mert neki nincsen, illetve az Élet
c. újságból, amelyben verse jelent meg, szintén kér egy példányt .....................................................30 000

11370.1892. május 9 Ifj. Eötvös Károly levele permetezés ügyében a keszthelyi kir. gazd. tanintézet
igazgatóságámak, autográf aláírással.. Egy beírt oldal, hajtásnyommal, kisebb szakadással. ..........11 000

11371.1892 Wekerle Sándor (1848-1921) pénzügyminiszter, miniszterelnök autográf levele Kedves Feri
megszólítással, melyben vincellére felvételében adott segítséget köszöni meg. Két beírt oldal,
szakadásokkal .....................................................................................................................................20 000

11372.1892 Falk Miksa (1828-1908) író, politikus, országgyűlési képviselő autográf köszönő sorai
névjegykártyáján Gerő Ödönnek (1863-1939), könyvéért írt pozitív recenziójáért. ............................20 000

11373.1894 Kossuth Lajos (1802-1894) halálával kapcsolatos két dokumentum borítékja, rajta a
Gerlóczy-család címerével, feltehetőleg Gerlóczy Károly (1835-1900) alpolgármester (1873-1897)
hagyatékából:  1894 "Budapest Székesfőváros Közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata", "Kossuth
Lajos halála bejelentetik, és elnökletem alatt temetés rendező bizottság küldetik ki", "1894. márc.
21."  1894 "Kossuth Lajos emlékének megörökitésére alakult országos bizottság", "A végrehajtó
bizottság tagjává felkér", "1894. márc. 24.", foltos. ...............................................................................8 000

11374.1897 Gilbert Otto Neumann-Hofer (1857-1941) német újságíró, író, színházigazgató verses
autográf és Max Halbe (1865-1944) német drámaíró aláírásával is ellátott levele Gerő Ödönnek
(1863-1939) író, esztéta, szerkesztőnek, német nyelven. A versben Gerő és Ödön név humoros
fordulatokban többször előfordul. Emellett említik "Rakosi" (Rákosi Viktor vagy Jenő?) és
"Berenyi" nevét. Hajtott levelezőlap / 1897 Autograph poetic letter in rhymes of Gilbert Otto
Neumann-Hofer (1857-1941) German jurnalist, writer and Theatre-director with the autograph
signature of Max Halbe (1865-1944) German dramatist and main exponent of Naturalism to
Hungarian writer, esthetist and journalist, Ödön Gerő. Bent. ..............................................................15 000

11375.1899 A gödöllői Rákos patak hossz és keresztszelvényei, VIII. Ker. M. K. Kulturmérnöki Hivatal
bélyegzéssel, a hivatal vezető és kulturmérnök aláírásával, 34x186 cm ............................................12 000

11376.1899 A gödöllői-szadai út meletti Rákos-ág hossz és keresztszelvényei, VIII. Ker. M. K.
Kulturmérnöki Hivatal bélyegzéssel, a hivatal vezető és kulturmérnök aláírásával, 34x62 cm ...........12 000

11377.1899 A Franklin Társulat igazgatóságának értesítő levele fejléces papíron Gerő Ödönnek
(1863-1939), hogy megbízzák a Volksblatt c. újság szerkesztésével. Gyulai Pál (1826-1909)
irodalomtörténész, költő, író és Szabó Endre (1849-1924) költő, író, hírlapíró, műfordító, a Petőfi
Társaság tagja saját kezű aláírásával .................................................................................................20 000
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11378.1901 gr. Esterházy Imre körrendelete összes erdőtisztjeinek, melyben negyedéves jelentési
kötelezettséget írt elő. Kelt Rédén. Autográf aláírásával ......................................................................6 000

11379.1902 Nagyvárad-Vaskoh-Rontó-Püspökfürdő-Szombatság-Rogoz-Dobrest vasút hossz-szelvénye, 
16x253 cm .............................................................................................................................................5 000

11380.1902 Lóczy Lajos (1849-1920) geológus autográf levele Laczkó Dezső (1860-1932) geológusnak,
melyben személyes ügyek mellett szót ejt arról, hogy Alexander Bittner hagyatékában veszprémi
leleteket talált. Két beírt oldal ..............................................................................................................30 000

11381.1907 Endrődi Sándor (1850-1920) költő, író, az MTA akadémikus autográf levele Petőfi témában.
A levélben, melyet Gerő Ödönnek, a Petőfi albumot megjelentető Pesti Hírlap szerkesztőjének
küldött, arra kéri, hogy a megküldött, (Petőfi házat ábrázoló) levelezőlapot küldje vissza. ................20 000

11382.1907.VII.15 Munkácsy Mihály (1844-1900) festőművész özvegye, Cécile de Munkácsy, szül.
Papier (1845-1915) autográf, francia nyelvű levele Gerő Ödönnek (1863-1939), a Pesti Napló
szerkesztőjének, aki ebben az időben a Petőfi Album szerkesztésén és írásán dolgozott.
Munkácsy özvegye megígéri, hogy a festőművész Petőfi búcsúja a szülői háztól c. művéről küld
egy reprodukciót valamint örülne neki, amennyiben decemberben kapna egy példányt az
albumból. Kiemeli, hogy néhai férje mennyire szerette és tisztelte Petőfi munkásságát. Megkéri
Gerőt, hogy lehetőleg küldjön neki egy budapesti német nyelvű napilapot, mivel nem elégséges a
magyar nyelv tudása, hogy figyelemmel tudja követni a magyarországi eseményeket, "a hazáját
annak, akit gyászolok és aki megtanított szeretni". Három kézzel írt oldal, Chateau de Colpach
fejléces papírján, Cécile de Munkácsy autográf aláírásával. Eredeti, Munkácsy özvegye által
kézzel címzett, sérült és hiányos borítékban. A colpachi kastélyban Munkácsy nagyon sok időt
töltött, többek közt itt kezdte el egyik főműve, a Köpülő asszony festését. / 15.07.1907 Letter from
the widow of famous Hungarian painter Mihály Munkácsy (1844-1900), Cécile de Munkácsy, born
Papier (1845-1915) in French. She writes to Hungarian journalist Ödön (Edmund) Gerő, who at
the time works on album about Sándor Petőfi, the most famous Hungarian poet of the XIX. century
and mentions, that she will send a reproduction of a painting that is Munkácsy's work on Petőfi. In
order to stay up to date with what is happening in Hungary, she asks for german speaking
newspaper in Budapest. With some other interesting details. Three hand written pages, wih
autograph signature by Cécile de Munkácsy and in original envelope. ..............................................50 000

11383.1908 Kránsebes-Hátszeg-i h. é. vasút átnézeti és haladási hossz-szelvénye, (őrházi elosztási terv),
hosszak: 1:50.000, magasságok: 1: 2000, "Mandel Gyula és Quittner Vilmos építési vállalkozók"
bélyegzőjével, ketté vált: középen a rögzítő vászon egyik fele elvált a papírtól,18x166 cm .................5 000

11384.1907 Jászai Mari (1850-1926) színésznő autográf levele Gerő Ödön (1863-1939) művészeti
újságíró, szerkesztőnek Szovátáról. A levélben egy mellékelt kéziratról beszél, melyről az író
véleményét kéri. "Nem volnék asszony, koca író - valamiben legalább fiatal és kezdő - ha nem
volnék kíváncsi már most a véleményére?" feltehetőleg A tükröm c. 1908-ban megjelent könyve
kéziratáról van szó. "Nem tudom milyen - csak azt tudom,hogy egyetlen szava vagy gondolata
sem lopott." Két beírt oldalon ..............................................................................................................30 000

11385.1909 november 11-én a függetlenségi párt kettészakadása alkalmával az anyapártban bent
maradt Justh Gyula elnöksége alatt álló, valamint az ehhez csatlakozott balpárt Szappanos István
elnöksége alatti a nemzeti bank külön vámterület, általános titkos községenkénti választójog
álláspontjára helyezkedett igazi függetlenségi képviselők, főispánok arczképgyűjteménye.
Nagyméretű tabló fotó, a fent említetteken kívül alelnökként többek közt alelnökként gróf
Batthyány Tivadar (1859-1931), Kisfaludi Madarász József (1814-1915), gróf Batthyány Pál
(1860-1934), Balla Aladár (1867-1935), valamint Hock János (1859-1936), Farkasházy Zsigmond
(1874-1928), gróf Teleki Árvéd (1865-1942) és sokan mások portréival, összesen több mint 100
arcképpel. Lap alján további apró betűs kézzel írt szöveggel : "Ez a kép a közvélemény
megnyilatkozása (...) Ez a kép az Országos Függentlenségi és 48as Kossuth Lajos Párt körbe
függesztenő ki, ha bármely ok miatt a körből elhelyeztetnék vagy ha a párt megszűnik, mert meg
fog szűnni akkor midőn az Ország elérte a teljes függetlenségét, akkor e kép Justh Gyula, esetleg
örököse birtokát képezze. 1911. márczius hó 20-ikán, Mészáros Károly". Üvegezett fa keretben.
Sérült. 37,5x58 cm ..............................................................................................................................15 000

11386.1909 Wilhelm Friedrich Ostwald (1853-1932) Nobel díjas német kémikus, a fizikai kémia úttörője
autográf levele és kézirata. A levelezőlapra írt levélben egy osztrák tudóst kér arra, hogy segítsen
a mellékelt, az oktatásról szóló, 10 oldalas kéziratát egy magyar újságban megjelentetni. /
Autograph letter and article of  Wilhelm Friedrich Ostwald (1853-1932) Nobel-prize chemist. In the
letter he requests the addresse, an Austrian scholar to put his article about education in a
Hungarian magazine. 10+ 1 pages. ....................................................................................................20 000

11387.cca 1910 Ágai Adolf ( Rosenzweig Adolf 1836-1916) autográf sorai névjegykártyáján Gerő Ödön
(1863-1939) a Pesti Hírlap szerkesztőjének, melyben jelzi, hogy "szerda estére egy régi próféta
estéjére lévén hivatalos (Széder estéje, Messiás úrral a színfalak mögött) az új próféta reb Ibsen
estéjén" felesége nem tud részt venni + egy boríték ..........................................................................12 000

11388.cca 1910 Balázs Béla (1884- 1949) költő, író, filmesztéta, filmrendező, filmfőiskolai tanár autográf
levele Gerő Ödön (1863-1939) újságíró, műkritikusnak, melyben meghívja előadása főpróbájára
és hivatkozik egy a Művészházban való találozásra. ..........................................................................15 000

11389.1911 Georg Biermann (1880-1949) német művészettörténész, lap- és könyvkiadó autográf levele
Gerő Ödön műkritikusnak fejléces papíron, amelyben említést tesz arről, hogy Nemes (feltehetően
Nemes Marcell műgyűjtő) és Szinyei (Merse Pál) megjelenési lehetőséget kapnak a Lipcsében
megjelenő Illustrierte Zeitungban, Nemesnek külön is írni fog és említést tesz Hatvanyról is
(Hatvany Lajos vagy Ferenc). Levelét "Grüssen Sie alle Japaner!" üdvözlettel zárja, azaz a Japán
Kávéház asztaltársaságának küldi üdvözlő sorait. Biermann többek közt a Cicerone és a
Monatshefte für Kunstwissenschaft kultúrális-művészeti lapokat adta ki. 1911-ben jelent meg a
Klinkhardt&Biermann kiadónál Lázár Béla Szinyei Merse Páról írt könyve német nyelven./
Autograph letter of Gerorg BIermann, Leipzig, German art historian and editor of the magazines
Cicerone and Monatshefte für Kunstwissenschaft to Edmund Gerö, Hungarian journalist, critic. ......10 000
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11390.1911 Prohászka Ottokár (1858-1927) római katolikus pap, író, autográf levele, melyben
elfoglaltságára hivatkozva elutasít egy felkérést Gerő Ödön (1863-1939) esztétának küldve. ...........14 000

11391.1912 A szekszárdi "Világ Mozgóképszínház" (ma: Német Színház) átalakítási tervrajza, nyomat,
szakadt, kis hiánnyal, 46x65 cm .........................................................................................................15 000

11392.1913 Jászi Oszkár (1875-1957.) társadalomtudós, szabadkőműves, politikus, később a Magyar
Nemzeti Tanács tagja, a Károlyi-kormány minisztere saját kézzel írt levele "Kedves és tisztelt
barátom!" megszólítással, melyben értesíti Lesznai Annával kötött házasságáról. "Remélem és
kívánom, hogy életem ez a fordulata, a közös domesztikált sors még szorosabbra fűzze a jövőben
barátságunkat" ....................................................................................................................................80 000

11393.Ady Endre (1877-1919) Én jó Hiszekegyem című versének autográf kézirata, két lap. A vers a
Nyugat 1914.évi 16-17. számában jelent meg először, majd az Utolsó Hajók c kötetben került
publikálásra. A vers Boncza Berta, Csinszka (1894-1934) által feliratozott papírral borítva, a
felirat tanúsága szerint karácsonyi ajándék volt Gerő Zsófiának (1895-1966), a kor ismert
irodalom és művészeti kritikusának, Gerő Ödön (1863-1939) lányának 1927 Karácsonyán. 
Adyt és Gerőt szoros szálak fűzték össze az irodalmi életben. Emellett mindketten
szabadkőművesek voltak.és Ady ajánlkozott Gerő Világosság c, haladó, szabadkőműves
hátterű folyóiratának munkatársa lenni, azonban a Nyugathoz kötő szerződése ezt nem
engedte, és Gerő sem ajánlott neki állandó státuszt. ....................................................................1 600 000

11394.cca 1914 Zománc vöröskeresztes egészségügyi jelvény, szélén kis lepattanással, d: 6 cm ...............6 000
11395.1914 március, Kernstok Károly (1873-1940), Vaszary János (1867-1939), Kosztolányi-Kann Gyula

(1868-1946), Rippl-Rónai József (1861-1927) festőművészek és Vedres Márk (1870-1961)
szobrász autográf aláírásaival ellátott képeslapja Bécsből Gerő Ödön (1863-1939) újságíró,
műkritikusnak küldve. 1914 márciusában modern magyar képzőművészeti kiállítás nyílt a
Monarchia fővárosában, a budapesti Művészház a bécsi Künstlerhausban állíthatott ki. A tárlaton
résztvevő művészek közül Rippl-Rónai, aki többek közt "Kossuth imádó Rippli bácsi" alkotásával
szerepelt a tárlaton, az állami nagy aranyérmet, Vedres Márk az állami kis aranyérmet nyerte el.
Vaszary többek közt kapitális főművével, az "Álarcosbál" c. festményével szerepelt a tárlaton.
Kernstok mellett a Nyolcak további tagjai is részt vettek a tárlaton: Czigány Dezső, Márffy Ödön és
Orbán Dezső. Külön rövid üdvözlő sorokkal Kernstok, Kosztolányi-Kann és Rippl-Rónai részéről
valamint Vaszaryné aláírásával. .........................................................................................................80 000

11396.1916 Koronázási emlék. A Szent Korona üvegből, benne IV. Károly király koronázására épített
koronázási domb földjével. Sorszámozott. A Koronázási Domb Földjét Értékesítő Bizottság
jótékony célra, a Hadsegélyező Hivatal és az Auguszta Alap számára értékesítette. / Crowning
memorial hill. Pieces of the hill in glass Holy Crown. Numbered. 9x9x6 cm .....................................150 000

11397.1917. szept. 29 Supka Géza (1883-1956) magyar régész, művészettörténész, író, újságíró,
politikus levele az Országos Polgári Radikális Párt fejléces papírján, amelyben mint a párt
végrehajtó bizottságának tagja tudomást vesz arról, hogy Gerő Ödön (1863-1939) művészeti író,
politikus lemond a pártban betöltött magas rangú posztjáról, az elnökségi tanácsi tagságáról. Az
Országos Polgári Radikális Párt egy rövid életű polgári radikális (balliberális) politikai párt volt
Magyarországon 1914 és 1919 között, amit főként szabadkőművesek alapítottak Jászi Oszkár
vezetésével és a Károlyi Mihály vezette kormányban szerepet vállalt, majd Berinkey Dénes
személyében miniszterelnököt is adott az országnak. Gerő Ödön a Jászi által alapított Világ c.
folyóiratnak a szerkesztője volt.1 géppel írt oldal, Supka Géza autográf aláírásával, a párt
bélyegzőjével. .....................................................................................................................................12 000

11398.cca 1917-1918 Az Umetić Erdei vasút haladási grafikonja, a címlap lejár (34x21 cm), 34x199 cm ...18 000
11399.1918 VIII.12 Komlós Aladár (1892-1980) magyar író, költő, műfordító, irodalomtörténész tábori

postai levele, amelyet Gerő Zsófiának (1895-1966), Gerő Ödön műkritikus lányának küldött. A
levél tartalmaz egy még "másfél éve", azaz 1917 első hónapjaiban írt, nem publikált versét: "Mint
egy gomb, ami leszakadt és elgurul a fűbe s margaréták, sóskák között rozsdállik a sűrűbe. És
nem keresi senki más, tíz éve, vagy száz éve már, csak olykor, ha a nap kisüt, kigyúl még a sötét
fű közt...". 3 kézzel írt oldal, Komlós Aladár autográf aláírásával, eredeti borítékban. .......................12 000

11400.1918 Ignotus [Veigelsberg Hugó] (1869-1949) költő, író, kritikus autográf levele Gerő Ödön
(1863-1939) újságírónak, esztétának, melyben, mint a Demokrata szabadkőműves páholy
vezetője megköszöni Gerőnek, a Reform páholy főmesterének egy páholytársuk (Spitzer Gyula)
emlékére írt megemlékezésében "Szövetségünk minden szépsége, erkölcse és hivatási benne
volt...". Két beírt oldal. .........................................................................................................................40 000

11401.1919 George T. Clerk (1874-1951) brit diplomata, a Clerk-misszió vezetőjének gépelt levele
Rubinek Gyula (1865-1922) kisgazda politikus, a Friedrich-kormány (1919. augusztus 15.
-november 24.) földművelésügyi miniszterének (1919. augusztus 27.- november 24.) részére: 
"Nem tudom, hogy Ön is egyike - e annak a három tagnak, akik pártját képviselni fogják azon a
konferencián, amit Friedrich úr hívott össze az én lakásomra a jövő hétfőre, de mindenesetre
remélem, hogy Ön megjelenik ezen az inkább nagyban informáló értekezleten, amelyet én
megtartani kívánok délután 3 órakor ugyanaz napon lakásomon. A tárgyalandó kérdés nemzeti
érdekű és a helyzetre vonatkozó nézetemet az egész ország elé tenni óhajtom. Remélve, hogy
hétfőn 3 órakor feljöhet, vagy igaz híve George T. Clerk.",  Bp., 1919. nov. 15., M. Kir.
Földmívelésügyi Minister fejléces papírján, gépelt aláírással, jó állapotban.  A Clerk-misszió
működésének eredményeként a román hadsereg kivonult a megszállt Budapestről. Az
értekezleten ennek a részleteiről egyeztettek a felek. Másnap, 1919. nov. 16.-án a Horthy Miklós
vezette Nemzeti Hadsereg bevonult Budapestre és a Friedrich-kormány lemondott. ........................30 000

11402.1919 zsitvabesenyői Rubinek Gyula (1865-1922) kisgazda politikus, az első Teleki-kormány
(1920. július 19. és 1921. április 14.) kereskedelemügyi miniszterének (1920. július 19.-augusztus
17.) miniszterelnöki felmentése, Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök (1920-1921, 1939-1941)
saját kezű aláírásával.  ,,Magyarország kormányzója Ő Főméltósága folyó évi augusztus hó 15-én
kelt magas elhatározásával Nagyméltóságodat a magyar királyi földmivelésügyi ministerium
ideiglenes vezetésétől felmenteni méltóztatott." A záró sorokban Teleki Pál
köszönetnyilvánításával: ,,Amidőn az erre vonatkozó magas kéziratot Nagyméltóságodnak
idecsatolva megküldeni szerencsém van a magam részéről őszinte köszönetet mondok
Nagyméltóságodnak azért az értékes támogatásért, amelyben engem, mint a földmivelésügyi
ministerium ideiglenes vezetője, a kormányzat feladataiban támogatni szíves volt.  Fogadja a



Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Bp., 1920. aug. 16."  Miniszterelnöki
fejléces papíron, a szövegben aláhúzásokkal, jó állapotban.  [Rubinek Gyula
Friedrich-kormányban történő miniszteri felmentése: . tétel.] .............................................................60 000

11403.1919 zsitvabesenyői Rubinek Gyula (1865-1922) kisgazda politikus, a Friedrich-kormány (1919.
augusztus 15. -november 24.) földművelésügyi miniszterének (1919. augusztus 27.- november
24.) miniszterelnöki felmentése, Friedrich István (1883-1951) miniszterelnök sajátkezű
aláírásával.   A Friedrich-kormány, benne Rubinek Gyula is, a megalakuló Huszár-kormány
javára lemondott (1919. nov. 24.):  "A vezetésem alatt álló magyar kormány a
minisztertanácsának 1919. évi november hó 24. -én tartott ülésben a Huszár Károly
miniszterelnök által alakítandó kormány javára lemondván, Nagyméltóságodat az elnökletem
alatt működő kormányban viselt miniszteri állásától ezennel felmentem." A záró sorokban
Friedrich István köszönetnyílvitásával: "Ebből az alkalomból a hazának rendkívüli időkben, nehéz
viszonyok között teljesített önzetlen és lelkes áldozatkészségéről tanúskodó szolgálataiért,
valamint azért az odaadó támogatásért, amelyben a kormányzás feladataiban engem támogatni
szíves volt, Nagyméltóságodnak őszinte köszönetemet nyilvánítom. Bp., 1919. nov. 24."  
Friedrich István miniszterelnöki aláírásával ellátott dokumentumok rendkívül ritkák!   [Lásd:
Rubinek Gyula Teleki-kormányban történő miniszteri felmentése: . tétel.] .......................................100 000

11404.1921 Babits Mihály (1883-1941) költő, író autográf sorai névjegykártyáján, melyben megköszöni,
egy róla írt cikk, neki írt levél kedves sorait. Aláírt. .............................................................................50 000

11405.cca 1925 "Hiszek egy Istenben"- irredenta alumínium kép, 14×9 cm .................................................16 000
11406.cca 1925 "Feltámadunk" - irredenta alumínium kép, 14×9 cm ............................................................16 000
11407.1927.XII 17 József Ágost főherceg (1872-1962) gépelt levele, amelyben megköszöni báró Wlassics

Tibor AntaI(1883-1931) földművelésügyi minisztériumi tanácsosnak, írónak a Halk melódiák c.
kötetének elküldését. József főherceg autográf aláírásával, hajtásnyommal, hátoldalán szöveget
nem érintő kisebb sérülésekkel. ............................................................................................................3 000

11408.cca 1930 Zipernowsky Károly (1853-1942) mérnök névjegykártyája, hátoldalon saját kézzel írt
soraival ..................................................................................................................................................2 200

11409.1930 Klebelsberg Kunó (1875-1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter gépelt gratuláló sorai és
sajátkezű aláírása Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész részére, aki a barcelonai
világkiállításon 1929-ben ezüst érmet nyert, fejléces papíron, borítékkal, Déry Béla miniszeri
biztos gépelt értesítő kártyájával az átvételről, a Nemzeti Szalon nyomtatványán. ............................15 000

11410.1931 A pécsi Janus Pannonius társaság levele Gerő Ödön (1863-1939) újságíró, műkritikusnak,
melyben a közgyűlési jegyzőkönyv megküldésével értesítik, hogy rendes taggá választották. ............7 000

11411.1931 Boncza Berta Csinszka (1894-1934) autográf és férje Márffy Ödön által is aláírt levele Gerő
Zsófiának (1895-1966), házasságkötése alkalmából küldött jókívánságaival egy beírt oldalon. ........30 000

11413.1931-37 A Népszövetség jelentése Magyarország pénzügyi rekonstrukciójáról. A jelentést Royall
Tyler készítette. 24 negyedéves jelentés kompletten. / 1931-37 League of Nations. Financial
reconstruction of Hungary. 24 quarterly reports made by Royall Tyler .............................................200 000

11414.1932. V. 27 Ernst Lajos (1872-1937 tavasza) műgyűjtő, mecénás, az Ernst Múzeum alapítója és
Lázár Béla (1869-1950) művészeti író, az az Ernst Múzeum igazgatója autográf levele Gerő Ödön
(1863-1939) műkritikusnak, amelyben megköszönik neki támogatását az Ernst Múzeum 20 éves
fennállásának alkalmából. 1 kézzel írt oldal díszes fejléces papíron, Ernst Lajos és Lázár Béla
autográf aláírásával, az Ernst Múzeum igazgatóságának bélyegzőjével. ...........................................12 000

11415.1932. július Wannsee, Max Liebermann (1847-1935) német festőművész, a századforduló
kiemelkedő képzőművészének, a Berliner Secession alapító tagjának és korábbi vezetőjének
autográf, aláírt levele Gerő Ödön (1863-1939) újságírónak, a Pester Lloyd műkritikusának kártyán.
Megköszöni neki a 85. születésnapjára küldött gratulációt valamint az újságcikkben való
méltatását. Gerő az 1939-ben megjelent Művészetről, művészekről című összefoglaló művében
megemlíti Max Liebermannal való kapcsolatát, levelezését: "Ötven esztendei műkritikusi
munkámban sok olyan levél gyűlemlett nálam össze, amelyben művészek közreműködésemről
megemelékeztek és meghatottan becsülöm meg Liebermann Miksának, a nagy német
művésznek, azokat a szavait, amelyekben örömmel emlékezett meg egy tanulmányomról (...)" Ld.
Gerő Ödön: Művészetről, művészekről. Bp., é.n. (1939), Gergely R. kiadása. Proveniencia: Gerő
Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából. / 1932 July
Autograph letter of painter Max Liebermann (1847-1935), Wannsee, Germany to Edmund (Ödön)
Gerö, Hungarian journalist, critic, in wich he thanks for the wishes to his 85th birthday and for the
a newspaper article. Gerő later wrote about his letters and connection to Max Liebermann in his
book "Művészetről, Művészekről" (on art and artists), which was published in 1939 before his
death, on page 75. On a card. Provenance: From the estate of Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966),
daughter of Edmund (Ödön) Gerő. .....................................................................................................24 000

11416.1933 Mendlik Oszkár (1871 - 1963) festőművész autográf levele Gerő Ödön művészeti írónak,
melyben Balló Ede festőművész Mendlik édesatyjáról készült festményéről küldött képekről ír. Két
beírt oldal. .............................................................................................................................................6 000

11417.1936 A berlini olimpiára kiadott tűzzománc jelvény, szép állapotban, 3×3 cm ...................................11 000
11418.1936 Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó saját kezűleg aláírt, francia nyelvű gépiratos levele

Miguel Mariano Gomez kubai elnöknek, "Grand et Bon Ami" megszólítással, melyben gratulál
miniszterelnöki beiktatása alkalmából, és jelzi, hogy helyette Pelényi Jánost, a kubai ügyekért is
felelős washingtoni követet fog részt venni a beiktatási ünnepségen. Az aláíráson kívül Horthy
búcsúzó szavai is kézzel íróttak. 2 oldal. A kormányzó papírfelzetes viaszpecsétjével. ....................70 000
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11419.1938 Szent-Györgyi Albert (1893-1986) Nobel-díjas orvos, biokémikus sajátkézzel írt levele
Torday Lajos reálgimnázium rendes tanár részére, saját fejléces papírján, borítékkal, saját kezű
aláírásával. ..........................................................................................................................................20 000

11420.1938 A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából kiadott emléktárgy,
szétnyitható lakkozott fa, képi motívumokkal, eredeti dobozában, Müller Lajos újpesti műasztalos
készítése, szép állapotban, ritka!!, 11×14×3,5 cm, szív: 12×9 cm ......................................................26 000

11421.1939.XI.18 Lehár Ferenc (1870-1948) zeneszerző saját kézzel megírt és pecsétjével ellátott, német
nyelvű expressz képeslapja Bécsből, Ausztriából Papházay Emmynek küldve, amelyben
feltehetően egy rádióadó, a Reichssender Wien címére vagy annak rádióműsorára hívja fel a
figyelmet. /1939 Autograph express postcard of Franz Lehar (1870-1948) in German languague,
sent from Vienna, Austria with his own stamp, in which he mentions a radio station and/or
programme. ...........................................................................................................................................7 500

11422.1940 Főméltóságú herceg Esterházy Pál magyar hitbizományi és magán házikezelésű
mezőgazdasági üzemeinek adati. 1940. Benne az intézőségekkel, az intézőségek adataival,
épületek, állatállomány, szántóföldi termelés, holtleltári felszereléssel, intézőségenként térképpel
...stb. Aranyozott kissé kopott egészvászon-kötésben, 3 sztl. lev. +238 p.+ 27 térkép (20x16 cm és
59x45 cm közötti méretben, 1: 75,000, és 1:200,000 méretarányokkal.) .............................................8 000

11423.cca 1943 Lőrincz István (1901-1985) keramikus, szobrász, 1938-tól a Herendi Porcelángyár
műteremvezetője, 3 darabból álló tétel: II. Magyar Országos Iparművészeti Tárlat, Kassa, 1943.
Nyomtatvány a kiállító művészek életrajzaival. + Díszes, címeres, kézzel festett és írt elismerő
oklevél az Országos Iparművészeti Társulattól Lőrincz Gusztáv részére, Szinyei Merse Jenő
(1888-1957) vallás- és közoktatásügyi miniszter aláírásával, szárazpecséttel, címer alatt Fery A.
jelzéssel (Fery Antal grafikus). Oklevél tetején kisebb szakadással. + Lőrincz István grafikája. Női
akt. Ceruza, papír, paszpartuban, Jelzett a paszpartun. 31x21,5 cm .................................................12 000

11424.1944 Tiszta a lelkiismereted? II. világháborús, szövetségesek magyar nyelvű szórólapja, amely
Roosevelt elnököt idézi és a felelősök bíróság elé állítását ígéri / WW2 flyer of the Allied powers in
Hungarian ..............................................................................................................................................3 000

11425.cca 1944 A háborús bűnöző Roosevelt a világ békéje ellen! Antiamerikai II. világháborús kétoldalas
röplap, lap tetején apró szakadással, 20x14,5 cm/ Anti-Roosevelt WW2 flyer in Hungarian ................3 000

11426.1944-1945 A nyilas kormányzat által Németországba kitelepített műegyetemisták történetéről
szóló napló jellegű kézirat. 1944. nov. 30-tól 1945. okt. 5., 94+4 kézzel számozott és kézzel írt
oldal, változó állapotban, az utolsó két lap szakadozott. ....................................................................50 000

11427.1947.XII.13 Lehár Ferenc (1870-1948) zeneszerző saját kézzel megírt és pecsétjével ellátott,
német nyelvű képeslapja Zürich, Svájcból vitéz Papházay Istvánnénak küldve, amelyben Paganini
nevét is megemlíti. / Autograph postcard of Franz Lehar (1870-1948) in German languague, sent
from Zürich, Switzerland with his own stamp, in which he mentions Paganini. ....................................7 500

11428.1953 Magyarország-Anglia, a legendás 6:3-as labdarúgó mérkőzés meccsfüzete, és egy
belépőjegy a Wembley Stadionba, ahol az Aranycsapat legyőzte az évtizedek óta veretlen Angliát.
/ 1953 Hungary - England, legendary football match booklet, and a entry ticket to the Wembley
Stadium, where the Golden Team of Hungary defeated England. ......................................................50 000

11429.1953 London, Wembely Stadion, A magyar-angol 6:3-as meccs angol nyelvű programfüzete, az
aranycsapat két tagja, Buzánszky Jenő (1925-2015) és Grosics Gyula (1926-2014) későbbi,
filctollas autográf aláírásával a borítón. Életrajzi ismertetőkkel, csapatok felállásával, fotókkal,
18p. Hajtásnyommal. ........................................................................................................................110 000

11430.1954 Labdarúgó Világbajnokság Magyarország-NSZK döntő. Fimhiradó 4. számú különkiadása a
világbajnokságról. Eredeti 16mm-es film tekercs. / Orginal footage of the 1954 Football World cup
final Hungary vs. West-Germany 16mm film. ......................................................................................50 000

11431.1958 Bizalmas gépelt feljegyzés Tamási Áron politikai álláspontjáról Aczél György részére, 3p .........6 000
11432.1961 Feszty Masa (1895 - 1979) festőművész, Jókai Mór unokájának autográf levele Gerő

Zsófiának (1895-1966), melyben zaklatott hangon kéri, hogy segítsen neki egy frissen megjelent
könyv állításaival szemben megvédeni szülei, Feszty Árpád (1856-1914) festőművész és Jókai
Róza (1861-1936) író emlékét. A könyv melyet "Jókai huga" Mari írt, azt állítja, hogy ők éheztették
és gonoszkodtak vele és ami "Hegedüs Lóránt és a többi Jókai rokon életében meg sem
jelenhetett volna" 4 beírt oldal. Hozzá a címzett válaszlevelének javított piszkozata, melyben
megnyugtatja és biztosítja arról, hogy a művészet szerető közönség ísmeri szülei érdemeit. ...........30 000

11433.1962-1963 Aba-Novák Vilmos (1894-1941) festőművész a Magyar Nemzeti Galéria
emlékkiállítására a művész két képét: "Állatvásár", "Olasz hegyi város" c. képeit kölcsönkérő,
hozzájáruló, átvételi elismervények (2 db), és köszönő levelek (2 db), borítékok (2 db) a
dokumentumokon Dr. B. Supka Magdolna (1914-2005) művészettörténész, Dr. Solymár István
(1924-1977) főigazgató helyettes és Dr. Pogány Ö. Gábor (1916-1998) főigazgató aláírásaival. A
kiállítás anyagát később több helyen kiállították: Szolnok, Vrasó, Prága, Kassa. Összesen, 8 db
dokumentum. Változó, nagyrészt jó állapotban. ...................................................................................5 000

11434.1963 Jencsó Miklós: Oldás és kötés. Technikai forgatókönyv. Gépirat. 127p. Sérült gerincű, nyl
kötésben. .............................................................................................................................................10 000

11435.1968 Illyés Gyula (1902-1983) saját kézzel írt levele, amelyben megköszöni a szívességet (munkát)
unokaöccse számára, Tihany, 1968. VIII. 23. .......................................................................................3 000

11436.1970 Norodom Szihanuk (Norodom Sihanouk, 1922-2012) kambodzsai államfő, Kambodzsa
királya 1941 és 1955, 1993 és 2005 között, francia nyelvű levele Bogdan Orescaninnak, a pekingi
jugoszláv nagykövetnek küldve, amelyben megköszöni Jugoszlávia támogatását és
együttműködését az országával. Másfél kézzel írt oldal. Államfői, díszes, dombornyomott címeres
fejléces papíron, autográf aláírásával, eredeti kézzel címzett borítékban. / 1970 Letter by Norodom
Sihanouk, 1922-2012) in French languague, head of state in Cambodia, king of Cambodia
(1941-1955 and 1993-2005), to Bogdan Orescanin, Yugoslavian ambassador in Peking, China in
which he thanks for the good cooperation between Yugoslavia and Cambodia. One and a half
hand written page with autograph signature, on the paper of Norodom Sihanouk as Cambodian
head of state, with coat of arms, in original hand written envelope. ....................................................50 000
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

11437.1971 Károlyi Amy (1909-2003) költő saját kézzel írt levele egy ismeretlennek, aláírásával, a levél
alján, férje Weöres Sándor (1913-1989) költő saját kezű köszöntő sorával, aláírásával (Weöres
Sanyi), dátumozva (Velem, 1971. júl. 21.) ............................................................................................8 000

11438.1973 Jovanka Broz (1924-2013), Josip Broz Tito (1892-1980) jugoszláv államfő feleségének
levele Sonja Orescaninnak, Bogdan Orescanin altábornagy, Jugoszlávia pekingi nagykövetének
feleségéhez, a pekingi jugoszláv nagykövetségre küldve, amelyben egy ajándékot köszön meg,
amilyen szépet utoljára húsz évvel ezelőtt kapott kínai barátoktól. 1 géppel írt, Jovanka Broz
fejléces papírján, autográf aláírásával, eredeti borítékban. / 1973 Letter by Jovanka Broz
(1924-2013), wife of Yugoslavian statesman Josip Broz Tito (1892-1980), to Sonja Orescanin, wife
of lieutenant general, ambassador of Yugoslavia in China, Bogdan Orescanin, to the Yugoslavian
embassy in Peking, China in which he thanks for a gift, which is as good that the one she last time
received from friends in China 20 years ago. One typed page, on the paper by Jovanka Broz, in
original envelope. ................................................................................................................................15 000

11439.1976 ifj. Rajk László (1949-2019) Kossuth-díjas építész, díszlettervező, grafikus szakmai levele egy
azonosítatlan professzor számára haza, Montreálból, 1976. jan. 10., benne szakmai jellegű
sorokkal, aláírásával. ............................................................................................................................3 000

11440.1983 MNB egy 200 000 000 dolláros Euroloan aláírásához használt Mont Blanc toll. Egyedi
gravírozással. A kölcsönt az IMF és Európai államok nyújtották arab országoknak, főleg Iraknak.
Magyarország egy évvel korábban lett az IMF tagja, a keleti országok közül elsőként. / 1983 Pen
used to sign a treaty by the Hungarian National Bank for an Euroloan of 200 m USD, issued for
Iraq. Mont Blanc with special engraving. .............................................................................................40 000

11441.1985 Király Béla (1912-2004) 56-os parancsnok, író, kiadó saját kézzel aláírt levele, melyben
Kaposvárról szóló könyvhöz kér képet. .................................................................................................4 000

11442.Babits Mihály (1883-1941) költő, író autográf levelezőlapja Major Máté (1904-1986) későbbi
Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár részére, melyben Major megküldött verseire reagál. "...
hogy ebből a fiatalemberből költő lesz-e, vagy tehetségét más térre fogja vinni? arról ma még
aligha mernék jóslásokba bocsájtkozni" Majos aztán "más térre vitte" tehetségét, hiszen a magyar
bauhaus és modern építészet egyik jelen képviselője lett. Levelezőlap, kissé rojtos szélekkel .........30 000

11443.Buzássy Ferenc (1909-1989) labdarúgó személyi hagyatéka. Fotók, igazolványok, sport
kitüntetések. 1934-ben a Real Madrid focistája volt. Első csapata a VI. kerületi TC:- Budapesti
Atlétikai Klub, majd a Miskolci Atilla FC. ezután a Real Madrid, majd 1936 ban a Recreativo
Granada, utána a Kispest FC: A II. világháború után edzői képestíést szerzett. Több mint 750 db
fotó irat, emléktárgy. / Legacy of Ferenc Buzassy football player of Real Madrid. More than 750
photos, documents ............................................................................................................................100 000

11444.Eduard Bernstein (1850-1932) német szociáldemokrata politikai teoretikus, politikus, a
revizionizmus irányzatának alapítója autográf levele és 18 oldalas cikke. A levelet és a cikket Gerő
Ödön (1863-1939) újságírónak, a Világ munkatársának küldte. A levélben jelzi, hogy a mellékelt
Der deutsche Streit für den Völkerfrieden c. cikket a Világ c. lap számára írta. A cikk kis részben
géppel íródott, 18 számozott oldalon. / 1918 Autograph letter of Eduard Bernstein (1850-1932)
German socialdemocratic politician, theoretic, and his autograph article  Der deutsche Streit für
den Völkerfrieden - The German strives for peace of people. Sent to a Hungarian newspaper and
its editor Edmund Gerő. 1 + 18 pages. The article is partly typewritten. .............................................40 000

11445.Feszty Masa (1895-1979) festőművész autográf, személyes hangú levele Gerő Ödön esztétának,
melyben megköszöni a kiállításáról írt pozitív recenziót. Egy beírt oldal ..............................................6 000

11446.Hatvany Lajos (1880-1961) író, kritikus, irodalomtörténész, Kossuth-díjas, az MTA tagja; "az
utolsó mecénás", autográf levele. Mélyen tisztelt Uram! megszólítással Gerő Ödön (1863-1939)
műkritikusnak.  "A könyvkritika, így tanultam ezt Gyulay Pálnál, a közönség felvilágosítása oly
munka felől melyet a kritikus figyelemre méltónak talál, akár kitűnősége, akár tökéletlensége
folytán. A szerzőnek ebbe dologba semmi beleszólása nincs..." de mégis megköszöni a könyvéről
írt kritikát és nagyrabecsüléséről biztosítja. 7 beírt oldal. ....................................................................40 000

11447.Jean Richepin, (1849-1926) francia költő, író és drámaíró autográf üdvözlő levele ismeretlen
hölgynek / Autograph letter of French poet, novelist Jean Richepin, (1849-1926) .............................30 000

11448.cca 1900 Jókai Mór (1825-1904) szőlőjéről, a szőlő kártevőiről írt kézirata a Pesti Hírlap kedves
olvasóinak, levél formában. "Nem szeretek a szőlőimmel dicsekedni. Babonás vagyok ebben az
egyben. A dicsekedő beleüti a fejét a felhőkbe..." részletesen és irodalmi igényességgel ír a
szőlő bajairól, a kártevőkről és az ellene való védekezésről. Szőlészeti és helytörténeti
(Svábhegy) különlegesség. Lila tintával beírt 3 oldalon. ...................................................................300 000

11451.Kaffka Margit (1880-1918) író, költő autográf lírai sorai Kernstok Károly festőművész
névjegykártyáján. "Szóltam, bizonnyal adhat nekem valamit kép, ember, táj, városok! .... Lam sok
idegen arc, szemek, sok párás lélekablak! (Több nem fér) Kaffka Margit" .........................................30 000

11452.Kassai Lajos (1960-): Lóra ültem c. versének autográf kézirata. ..........................................................5 000
11453.1892 Kozma Andor. (1861-1933) Költő, műfordító autográf levele Gerő Ödön (VIharosnak)

(1863-1939) melyben saját versét is idézve megköszöni méltató kritikáját. .......................................10 000
11454.cca 1890-1900 Ola Hansson (1860-1925) svéd-német költő és felesége, Laura Marholm

(1854-1928) írónő autográf levele Gerő Ödön műkritikusnak német nyelven, amelyben többek közt
Hansson a svéd nemzeti karakterről ír és visszaemlékezik magyarországi útjukra. Megemlíti
Friedrich Nietzsche német filozófust, akit mint "unser Vater und Apostel" (Mi Urunk és Apostolunk)
nevez meg. Hansson tollából 1890-ben jelent meg könyv Nietzscheről. Gerő Friedrich Nietzsche
híve, eszméinek népszerűsítője közé tartozott az általa alapított Élet c. folyóiratban. 2 beírt oldal,
hajtásnyommal, szakadással / Autograph letter of Ola Hansson (1860-1925) Swedish poet and his
wife Laura Marholm (1854-1928) writer to Ödön (Edmund) Gerö, Hungarian journalist, critic. He
mentions Friedrich Nietzsche as "unser Vater und Apostel" (Our Father and Apostels), German
philosopher. Hansson wrote a book on Nietzsche in 1890. Gerő distributed Nietzsche's ideas in
the journal Élet, which he founded. 2 hand-written pages, with tear ...................................................30 000



25

11455.Óvári Ferenc (1858-1938) ügyvéd, a Balatoni Szövetség alapítója fényképe, 17x23 cm + 1906
Autográf képeslapja melyben vasútépítésekről ír, összegekkel. .........................................................30 000

11456.Palágyi Lajos (1866-1933) költő autográf kézirata. Mese az udvari bolondról címmel 5 beírt
oldalon, melyet az írás tanúsága szerint felolvasott a Petőfi-Társaság ülésén ...................................20 000

11458.Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) skót író, Sherlock Holmes szülőatyja autográf köszönő
levele. Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966)
hagyatékából. / Autograph letter of Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930). Provenance: From the
estate of Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic
Edmund (Ödön) Gerő. .......................................................................................................................100 000

11459.Szép Ernő (1884-1953) költő, író: Az a rózsaszín gyertyafény a papírzacskóban című írásának
autográf kézirata. 4 beírt oldalon saját kezű javításokkal. Az írás a Nyugat 1914/8. számában
jelent meg kibővítve. A híd cím alatt. ..................................................................................................50 000

11460.Szilágyi Géza, (1875-1958) költő, író, újságíró autográf verses sorai és aláírása névjegykártyáján.
"A leghitetlenebb poéta sohsem lehet oly hitetlen, hogy vakmerően lázadozna a Szépség szent
vallása ellen " ........................................................................................................................................8 000

11461.Weöres Sándor (1913-1989) költő autográf köszöntő kártyája, hátoldalán saját kezű rajzával,
aláírásával (Weöres Sanyi).15x9 cm ..................................................................................................12 000

11462.1911. április 30. a még építés alatt lévő Kecskeméti Művésztelepet megtekintő és ott alkotó
művészek, építészek aláírásai: Kada Elek, a telepet bemutató polgármester mellett Basch Andor,
Lechner Ödön, Falus Elek, Katona Nándor, Székely Andor, (Iványi) Grünwald Béla, Perlrott Csaba
Vilmos, Herrer Cézár, Kléh János, Petrovics Elek, Ferkai Jenő, Szántó Kálmán, Vágó József,
Bornemisza Géza, Pólya Tibor, Szlányi Lajos, Kunwald Cézár és mások. összesen 23 aláírás
kártyán. Az eseményről tudósított a Kecskeméti Újság májusi száma:  "A nagy magyar Alföld
egyik metropolisa, Kecskemét mértföldes léptekkel haladt a kultúra felé, mikor falai közé
csábította, édesgette azokat a művészeket, kiknek alkotásaihoz, nevéhez fűződik a szép és a
nemes iránti törekvés.  A kultúra harcosai közibünk jöttek; s arról a városról, amelyről eddig a
legjobb esetben is csak azt regélték, hogy kiváló barack-, esetleg szőlőtermése van s kitűnő
rivalisa a nemkülönben hires ugorkatermő Nagykőrös városának, ma, már ma is másként
beszélnek. Egy ujonan fejlődő s magasra törő művészet mestereinek és alkotóinak gyülekező
helyét látják sokan, nagyon sokan Kecskeméten, ahonnan nem egy művész indul majd el
diadalutjára, Kecskemét mindinkább növekvő dicsőségére." Proveniencia: Gerő Ödön művészeti
szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából. .......................................................30 000

11463.XVIII. sz. Szent István magyar király (cca 975-1038) csontereklyéje: XVIII. századi, trébelt,
cizellált, részben tűzaranyozott antik ezüst (Ag) ereklyetartó kapszulában (82x62 mm), bruttó:
19,5 gramm, a hozzá készült korabeli, aranymetszéssel díszített bőrdobozban. (A bőrdobozka
zárókapcsa hiányos.) Az ereklyetartó kapszulát gróf Eszterházy Károly (1725-1799) egri püspök
hitelesítő viaszpecsétje zárja, a pecsét és a záró zsinórok épek, biztosítják az ereklye
integritását. ........................................................................................................................................300 000

11464.XVIII. sz. Szent László (cca 1040-1095) magyar király csontereklyéje: XX. századi részben
ezüstözött réz ereklyetartó kapszulában (30x30 mm.) A kapszulát Basilio Pompilj (1858-1931)
bíboros, Róma vicarius generalisa hitelesítő viaszpecsétje zárja, hitelesítési sorszámmal
(278/1927), a pecsét és a záró zsinórok épek, biztosítják az ereklye integritását. Az ereklyetartó
kapszula XX.-ik századi, aranyozott, gránátokkal ékített fém ereklyetartóban. Egy gránát
üvegkővel pótolva. Az ereklyetartón tűzzománcozott kettőskereszt címerpajzs szentkoronával,
(330x165 mm.) ..................................................................................................................................300 000

11465.XX sz. Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) csontereklyéje:  XX. századi aranyozott réz
ereklyetartó kapszulában (30x30 mm.) A kapszulát Tarcisius Vincentius Benedetti (1899-1972)
Lodi püspök hitelesítő viaszpecsétje zárja, a pecsét és a záró zsinórok épek, biztosítják az
ereklye integritását. Az ereklyetartó kapszula XX. századi aranyozott réz ereklyetartóban,
(175x70 mm.) ....................................................................................................................................120 000

11466.1919 Magyar Tanácsköztársasági arcképek bélyegsor sorszámozott emléklapon, rajta Kun Béla,
Varga Jenő, Hamburger Jenő saját kezű aláírásával. / 1919 Hungarian Soviet Republc. Numbered
commemorative card with autograph signature of 3 ministers and high ranking officials 16x22 cm ...60 000

Aláírás
11485.1956 Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vizilabdázó autágráf képeslapja a melbournei olimpiai

táborből Vízvári Györgynek. ..................................................................................................................8 000
11486.1931 Bortnyik Sándor (1893-1976) saját kézzel írt és aláírt képeslapja Ujházy György írónak ...........5 000
11487.Goldziher Ignác (1850-1921) orientalista, egyetemi tanár saját kézzel írt és aláírt levelezőlapja .........3 000
11488.1907 Gerbeaud Emil cukrász által írt és aláírt levelezőlap ...................................................................4 000
11489.Szabolcska Mihály (1861-1930) református lelkész, költő saját kézzel írt és aláírt lapja ......................3 000
11490.1901 Berczik Árpád (1842-1919) novellista, színműíró, MTA tag autográf levele Gerő Ödön

(1863-1939) esztétának, Tisztelt Barátom megszólítással, melyben felvilágosítja a házasságkötés
egyházjogi elismeréséről, egy kritikájára válaszolva. 3 beírt oldal. .....................................................16 000

11491.Bródy Sándor (1863-1924) író, újságíró autográf sorai kártyáján. Gerő Zsófiának (1895-1966),
Gerő Ödön ujságíró, író lányának. Élcelődő válasz az autogram kérésére. .......................................20 000

11492.George Enescu (1881-1955) román zeneszerző aláírása papírlapon. Proveniencia: Gerő Ödön
művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából / Signature of George
Enesco (Enescu) (1881-1955) Romanian composer, on paper. Provenance: From the estate of
Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund
(Ödön) Gerő. .......................................................................................................................................24 000
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11493.1911 Auguste Rodin (1840-1917) szobrászművész autográf üdvözlő sorai és aláírása ismeretlen
hölgynek. Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966)
hagyatékából / 1911 Autograph lines and signature of Auguste Rodin. Provenance: From the
estate of Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic
Edmund (Ödön) Gerő. .........................................................................................................................20 000

11494.1912 Pablo Casals (1876-1973) katalán származású spanyol csellóvirtuóz, karmester aláírása
Kernstok Károly festőművész névjegykártyáján /Autograph signature of Pablo Casals on the
business card of famous Hungarian painter Károly Kernstok .............................................................10 000

11495.Georges Cain (1856-1919) francia festőművész autográf dedikálása Gerő Ödön (1863-1939)
művészeti írónak és irodalmárnak önarcképét ábrázoló képeslapon / Autograph signature of
Georges Cain (1856-1919) French painter to famous Hungarian critic Edmund (Ödön) Gerő
(1863-1939) ...........................................................................................................................................8 000

11496.1918 Ludwig Fulda (1862-1939) német drámaíró saját kezű dedikálása Gerő Ödön magyar
irodalomkritikus lányának, Gerő Zsófiának (1895-1966) / Autograph dedication of Ludwig Fulda
German playwright. Provenance: From the estate of Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966), daughter
of famous Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. ........................................................10 000

11497.Sylvia Pankhurst (1882-1960) angol nőjogi aktivista autográf dedikálása egy őt ábárzoló fotólapon
Szebenyi Endre (1912-1949) ügyvédnek, aki szocialistákat, kommunistákat védett és az Újság c.
lapnak írt. / Autograph dedication of Sylvia Pankhurst (1882-1960) English campaigner for the
suffrage and suffragette movement, to a Hungarian journalist and lawyer. ........................................30 000

11498.1927 László Fülöp (1869-1937) festőművész autográf karácsonyi jókívánságai névjegykártyáján.
Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából
/ Autograph lines of Fülöp de Laszló portrait painter on business card. Provenance: From the estate
of Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966), daughter of famous Hungarian journalist, art critic Edmund
(Ödön) Gerő. .........................................................................................................................................6 000

11499.Szinyei Merse Pál (1845-1920) festőművész saját kezű aláírása autogramkártyán. Proveniencia:
Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából ......................8 000

11500.cca 1910-18 A XX. század elejének kiemelkedő festőművészei és írói által aláírt névjegykártya
Kernstok Károly (1873-1940) névjegykártyáján, saját kezű köszönő soraival: "Gerő Zsófikának a
felolvasás szíves emlékéül" Kernstok mellett a Nyolcak művészcsoport négy további tagjának
aláírásaival: Márffy Ödön, Tihanyi Lajos, Pór Bertalan, orbán Dezső, valamint Bölöni György,
Bálint Aladár, Gyulai István, Kaffka Margit, Beck Dénes, Fémes Beck Vilmos, felesége Omelka
Mária, Almásy József saját kezű aláírásával.  Gerő Zsófia (1895-1966) Gerő Ödön (1863-1939)
irodalmi és művészeti kritikus lánya volt. Proveniencia: Gerő Zsófia (1895-1966) hagyatékából. ......30 000

11501.1920 Beregi Oszkár (1876-1965) színész saját kezű aláírása bécsi képeslapon .................................3 000
11502.1895 Pálmay Ilka (1859-1945) Kinsky Jenő grófné, színésznő, énekesnő saját kézzel aláírt

keményhátú fotója, Adéle bécsi műterméből, 17×11 cm ....................................................................12 000
11503.1980 A Budapest Honvéd ellen 1980. november 4-én BEK mérkőzést játszó Real Madrid

focicsapat 5 játékosának eredeti aláírása (Isidro Díaz Gonzalez, Juan Gómez González "Juanito",
José Antonio Camacho, Andrés Sabido, Francisco Pineda), 4 db papírlapon / 1980 Autograph
signatures by Real MAdrid football players (Isidro Díaz Gonzalez, Juan Gómez González
"Juanito", José Antonio Camacho, Andrés Sabido, Francisco Pineda), on 4 sheets of paper ...........16 000

11504.Grosics Gyula az Aranycsapat kapusának aláírása 1953 6:3 alkalmi bélyegzéses borítékon VB
FDC-n / Autograph signature of Grosics, member of the Hungarian football team on 1953 6:3
cover with special cancellation ............................................................................................................10 000

11505.Grosics Gyula az Aranycsapat kapusának aláírása 1954 Svájc foci VB FDC-n / Autograph
signature of Grosics, member of the Hungarian football team on 1954 World cup FDC ....................10 000

11506.1919 Körmendy Árpád (?-?) színész dedikált fotólapja, 13x8 cm .........................................................5 000
11507.1917 Vendrei Ferenc (1858-1940) színész aláírása egy őt ábrázoló fotólapon, 13x8 cm ....................5 000
11508.1908 Haraszti Mici (1882-1964) színésznő aláírt fotólapja, a hátoldalon saját kezű soraival, kissé

kopott, 13x8 cm .....................................................................................................................................5 000
11509.Rátkai Márton (1881-1951) színész aláírása egy őt ábrázoló fotólapon, apróbb kopásnyomokkal, az

egyik sarkán apró törésnyommal, 13x8 cm ...........................................................................................5 000
11510.Gedó György (1949- ) olimpiai bajnok ökölvívó aláírása képeslapon ...................................................2 000
11511.1947 A magyar labdarúgó válogatott tagjai által aláírt lap olaszországból, az Olaszország -

Magyarország 3 : 2, mérkőzésről (Lakat, Rudas, Zsengellér, Kinád, ) / Autograph signed postcard
of the Hungarian football team from Italy ............................................................................................11 000

11512.1946 A magyar labdarúgó válogatott tagjai által aláírt lap Párizsból. A lapon számos későbbi
Aranycsapat tag aláírásával (Lakat, Sebes Gusztáv, Puskás, Deák, Egressy) / Autograph signed
postcard of the Hungarian football team from Paris ............................................................................15 000

11513.1954 Az Aranycsapat tagjai által aláírt lap Egyiptomból. Puskás, Bozsik, Hidegkuti, Buzánszky,
Czibor és a többiek) / Autograph signed postcard of the Hungarian Goldenteam football team from
Egypt ...................................................................................................................................................30 000

11514.A magyar labdarúgó válogatott által aláírt képeslap, 1940.IV.7.-én, a német válogatott ellen, a
berlini olimpiai stadionban játszott mérkőzés (2:2) után küldve. A gólokat Toldi Géza és Sárosi Béla
szerezte magyar oldalon. Az egyértelműen kivehető autográf aláírások: Csikós Gyula, Pákozdi
László, Kincses Mihály, Király sándor, Sütő Károly, G. Tóth Péter, Sárosi Béla, Toldi Géza. A lap
címzettje Csernyus Béla, a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium segédtitkára (majd titkára), a TF
igazgatótanácsának tagja, a Nemzeti Sportbizottság alosztályvezetője. ..............................................8 000
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11515.1964 Puskás Ferenc és felesége által aláírt képeslap Spanyolországból, egy harmadik, ismeretlen
aláírásával / Autograph signed postcard by footballer Puskas and his wife. ........................................8 000

11516.1953 Urányi János olimpiai bajnok kajakozó és partnere Varga Ferenc által aláírt képeslap
Moszkvából / Olympic champions autograph signed postcard .............................................................6 000

11517.1969 Írország-Magyarország mérközésről a magyar játákosok által aláírt képeslap Szentmihályi,
Káposzta, Mészőly, Szűcs, Ihász, Göröcs, Albert, Somló Dunai II., Farkas, Bene aláírásával /
Autograph signed postcard by the Hungarian football team. ..............................................................11 000

11518.cca 1960 Tichy Lajos (1935-1999) válogatott labdarúgó által aláírt képeslap / Hungarian footballer
autograph signed postcard ....................................................................................................................6 000

11519.cca 1960 Mátrai Sándor (1932-2002) válogatott labdarúgó által aláírt képeslap feleségének /
Hungarian footballer autograph signed postcard ..................................................................................6 000

11520.1979 Buenos Aires-i sakkolimpia bajnok csapatának aláírása képeslapon (Portisch Lajos, Ribli
Zoltán, Csom István, Sax Gyula, Adorján András, Navarovszky László) ..............................................5 000

11521.1977 A magyar asztalitenisz-válogatott tagjainak (Kisházi Beatrix, Szabó Gabriella, Gergely Gábor,
Frank Béla, stb.) aláírásai Birminghamből Asztalos István (1951- ) asztaliteniszező részére küldött
levelezőlapon ........................................................................................................................................4 000

11522.1963 Asztaliteniszezők által Stockholmból, a "skandináv nemzetközi asztalitenisz-bajnokságról"
haza küldött képeslap, rajta: Sidó Ferenc edző, és Rózsás Péter, Bihari Tibor, Földyné Kóczián
Éva, Jurikné Heirits Erzsébet, Berczik Zoltán asztaliteniszezők aláírásaival. .......................................5 000

11523.1955 A Budapest Honvéd úszói és vízilabdázói által a spliti vendégszereplésről haza küldött
képeslap, közte: Svéda, Boliváry, Németh, Bánhidi, Nyéki, Gyöngyösi, és mások. .............................6 000

11524.1959 Tata, az olimpiai válogatott labdarúgó keret alapozásában részt vevő labdarúgók által, a
tatai edzőtáborból "olimpiai szeretettel" küldött képeslap, Lakat Károly (1920-1988) edző
(Tatabányai Bányász (1957-1962), Olimpiai pályaedző (1959-1960)) részére, sok aláírással,
közte: Kékes, Cserháti, Ihász, Göröcs, Csinos, Rákosi, Mathesz, Keglevich, Novák, Lenkei, Taliga
és mások. ............................................................................................................................................10 000

11525.1957 A Magyar Labdarúgó Válogatott tagjainak képeslapja haza, Szófiából, a Bulgária:
Magyarország (1:2) mérkőzésről, Grosics Gyula, Tichy Lajos, Bozsik József, Hidegkuti Nándor,
Lantos Mihály, Sándor Károly, Machos Ferenc, Kárpáti Béla, Mátrai Sándor, Bundzsák Dezső,
Sárosi László, Sipos Ferenc, Szojka Ferenc és mások. .....................................................................10 000

11526.1969 A magyar labdarúgó válogatott tagjai által küldött képeslap a Magyarország-Írország
mérkőzésről (2:1), rajta: Solymosi, Káposzta, Szűcs, Ihász, Farkas, Dunai II. Antal, Albert Flórián,
Mészöly Kálmán, és mások aláírásaival .............................................................................................10 000

11527.1960 Olimpiai Labdarúgó Válogatott által haza küldött képeslap Újvidékről, a Vojvodina - Olimpiai
válogatott mérkőzésről (1960.III.2, 2:1), a válogatott tagjainak aláírásaival: Novák, Rákosi, Gelei,
Várhidi, Dudás, Török és mások. ..........................................................................................................7 000

11528.1933. jan. 29 Magyar labdarugó válogatott tagjainak autográf aláírása lisszaboni képelapon,
Portugália-Magyarország (1:0) elleni mérkőzés kapcsán. Többen közülük 1938-ban világbajnoki
ezüstérmet szereztek: Turay József (1905-1963), Teleki Pál (1906-1985), Szabó Antal
(1910-1972), Háda József (1911-1994), Titkos, szül. Titschka Pál (1908-1988), Cseh László,
beceneve Matyi, (1910-1950), Markos Imre (1908-1960), Bíró Sándor (1911-1988) és három
másik aláírássál. .................................................................................................................................10 000

11529.1978 Budapest, "Alföldi László" Női Nemzetközi Emlékverseny résztvevőinek aláírása borítékon
(Ivánka Mária, Kas Rita, Tompa Lászlóné, stb.) ...................................................................................3 000

11530.Aláírás gyűjtemény, beragasztott fotólapokkal, fotókkal, benne Koncz János Herczeg Jenő,
Salamon Béla, Gyárfás Ibolyka, Szikla Adolf, Rott Sándor, Medgyaszay Vilma, Dohnányi Ernő,
Kerpely Jenő, Baktay Ervin, Rökk Marika, Földes Jolán, Salamon Béla és mások aláírásaival.
Kopott haránt-alakú félbőr-kötésben. ....................................................................................................5 000

11531.1984 Siófoki Bányász SE futball csapata az MNK győzelem után. A csapatkapitány Bódi Zoltán
ajándékozási soraival és aláírásával 17x24 cm ....................................................................................2 000

11532.Ernster Dezső (1898-1981) magyar operaénekes (basszus) által írt levél ...........................................2 000
11533.1941 Bp., Richter Gedeon (1872-1944) gyógyszerész által aláírt levél ................................................6 000
11534.1923 Thomas Mann (1875-1955) német író autográf aláírása és üdvözlő sorai papírlapon.

Proveniencia: Gerő Ödön művészeti szakíró, újságíró lánya, Gerő Zsófia (1895-1966)
hagyatékából / Autograph signature and greeting of Thomas Mann (1875-1955), German novelist
19x15 cm. Provenance: From the estate of Sophie (Zsófia) Gerő (1895-1966), daughter of famous
Hungarian journalist, art critic Edmund (Ödön) Gerő. .........................................................................60 000

11535.1937 Karafiáth Jenő (1883-1952) Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének aláírása
(1937-1942) egy alorvosi kinevezésen, fejléces papíron, pecséttel. .....................................................8 000

11536.1943 Serédi Jusztinián (1884-1945) hercegprímás aláírása egy hitoktatói kinevezésen,
"Magyarország Hercegprímása" fejléces papíron, 1943. aug. 14. ........................................................8 000

11537.1919 Lukács György (1885-1971) közoktatásügyi népbiztos, politikus, filozófus, aláírása egy a
közoktatásügyi népbiztosnak a székesfehérvári állampénztárhoz intézet rendeletének a
másolatán, pecséttel ...........................................................................................................................10 000

11538.1906 Rudnay Béla (1857-1932) budapesti királyi biztos (Fejérváry-kormányban (1906), budapesti
rendőrfőkapitány: 1896-1906) aláírása egy fejléces felmentési papíron, pecséttel. .............................5 000
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11539.1936 Dr. Sipőcz Jenő (1878-1937) Budapest polgármestere aláírása egy segédorvosi kinevezésen,
fejléces "Budapest Székesfőváros Tanács" fejléces papíron, ..............................................................5 000

11540.1917 Ugron Gábor (1880-1960) belügyminiszter (a 3. Wekerle-kormány belügyminisztere, 1917.
augusztus 23.-1918. január 25.) sajátkezű aláírása egy kinevezésen, miniszteri fejléces papíron,
szárazpecséttel, 1917. dec. 20. ..........................................................................................................15 000

11541.1917 Teleszky János (1868-1939) pénzügyminiszter egy aláírása egy posta és távírdatitkári
kinevezésen, a kereskedelemügyi miniszter címeres fejléces papírján, szárazpecséttel, 1917. márc.
30. Feltehetőleg Teleszky János helyettesítette Harkányi János (1859-1938) kereskedelemügyi
minisztert. ..............................................................................................................................................5 000

11542.1912 Beöthy László (1860-1943) kereskedelemügyi miniszter (1911-1913) aláírása egy posta és
távírdasegédtitkári kinevezésen, fejléces papíron, szárazpecséttel .....................................................6 000

11543.1943 Radocsay László (1878-1968) igazságügyminiszter (a Kállay-kormány igazságüyminiszere
(1942. március 9.-1944. március 22.) aláírása egy járásbírósági titkári kinevezésen, fejléces
papíron, pecséttel, 1943. nov. 3. ...........................................................................................................8 000

11544.1914 Bárczy István (1866-1943) Budapest főpolgármesterének (1913-1919) aláírása egy
orvosgyakornoki kinevezésen, fejléces papíron, aláírással, 1914. feb. 4. ............................................8 000

11545.1931 Zsitvay Tibor (1884-1969) igazságügyi miniszer (a Behtlen-kormány igazságügyi
miniszere,1929. február 4.-1931. augusztus 24.) aláírása Miskey István sárospataki kir.
járásbíróság elnökévé való kinvezésén, fejléces papíron, pecséttel, 1931. márc. 2. ............................9 000

11546.1907 Polónyi Géza (1848-1920) igazságügyi miniszter (2. Wekerle-kormány igazságügyi
minisztere, 1906. április 8.-1907. február 2.) aláírása egy áthelyezési okiraton, fejléces papíron,
szárazpecséttel, 1907. jan. 12., szakadással. .....................................................................................10 000

11547.1947 Gerő Ernő (1898-1980) közlekedési miniszter (1945-1949) aláírása egy előléptetésen,
fejléces papíron. ..................................................................................................................................10 000

11548.1945 Rónai András (1906-1991) földrajztudós, geológus, Államtudományi Intézet igazgatójának
aláírása egy igazoláson, Dr. Tálasi István (1910-1984) etnográfus, későbbi egyetemi tanár részére
(ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék tanszékvezető tanára (1951-1980), a Bölcsészettudományi Kar
dékánja (1959-1963), Magyar Néprajzi Társaság elnöke (1978-1982)), hogy a Teleki Pál
Tudományos Intézet Államtudományi Intézetében teljesített szolgálatot, politikai tevékenységet
nem folytatott, nyilas, német polgári és katonai szervekkel összeköttetésben nem állt, fejléces
papíron, pecséttel. .................................................................................................................................8 000

11549.1942 Glattfelder Gyula (1874-1943) csanádi püspök (1911-1943), későbbi kalocsai érsek
(1942-1943) gépelt sorai és aláírása egy üdvözlő levélen, amelyben az ünnepségen való
távolmaradását indokolja, fejléces papíron, 1942. márc. 24. ................................................................8 000

11550.1951 Darvas József (1912-1973) közoktatásügyi miniszter (1950-1953), író, aláírása Dr. Tálasi
István (1910-1984) etnográfus egyetemi nyilvános rendes tanári kinevezésén,(ELTE Tárgyi
Néprajzi Tanszék tanszékvezető tanára (1951-1980), a Bölcsészettudományi Kar dékánja
(1959-1963), Magyar Néprajzi Társaság elnöke (1978-1982)), fejléces papíron, 1951. szept. 1. ........8 000

11551.Kabos László (1923-2004) színész, komikus aláírása egy őt ábrázoló nyomtatványon, kissé foltos,
a sarkán kis gyűrődéssel, 14x10 cm .....................................................................................................2 000

11552.1938 Teleki Pál (1879-1941) m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter (1938-1939), későbbi
miniszterelnök aláírása egy előléptetési kinevezésen, kissé foltos, fejléces papíron .........................10 000

11553.1974 Kós Károly (1883-1977) újévi üdvözlő kártyája saját kezű soraival és aláírásával, dátumozva
(1974. XII. 26.), 9x18,5 cm ....................................................................................................................5 000

11554.cca 1911 Koós Margit táncos, az Opera-ház táncosának 3 db keményhátú fotója, Bp., Szenes (2
db), Erdélyi, egy fotó aláírt, egy másik aláírt és a hátoldalán sajátkezű dedikációjával, egy fotó
sérült, hiányos, a felületükön kis kopásnyomokkal, 21x13 cm és 20x11 cm közötti méretben. ..........20 000

11555.Az aranycsapat két tagja, Buzánszky Jenő (1925-2015) és Grosics Gyula (1926-2014) autográf
aláírásai Szekeres József: 7:1. Riport egy felejthetetlen sportdiadalról c. könyvének címlapján.
Kiadói papírkötésű borító hátoldalán antikvárium címkéjével. ............................................................50 000

11556.1983 Angol-magyar, a londoni Wembley-stadionban rendezett válogatott Európa-bajnoki selejtező
mérkőzés meccsfüzete az aranycsapat csapatkapitánya, Puskás Ferenc (1927-2006) valamint
anz angol válogatott két legendás alakja, Gordon Banks (1937-2019) és Billy Wright (1924-1994)
autográf aláírásaival. / Autograph signatures of Ferenc Puskás, Gordon Banks and Billy Wright in
England vs. Hungary (1983, Wembley stadium) official souvenir programme. ...................................50 000

11557.1936-ban, a berlini olimpián győztes magyar olimpikonok és híres színészek aláírásai, Heltai
Jenő. A néma Levente c. könyvében. Előzéklapon Bajor Gizi, Péchy Blanka, Törzs Jenő, Földényi
László, Sennyei Vera, Szakáts Zoltán és a szerző, Heltai Jenő autográf aláírásaival. Címlapot
megelőző lapon ceruzás bejegyzéssel: "A magyar olimpikonok tiszteletére rendezett előadás.
(109-ik). 1936 aug. 23." Szennylapot megelőző lapon több olimpikon autográf aláírásával. Az
aranyérmes vízilabdacsapat tagjainak döntő többségével (közülük többen 1932-ben is győztek):
Halassy Olivér, Homonnai Márton, Brandi Jenő, Molnár István, Sárkány Miklós, Bródy György,
Németh János, Bozsi Mihály, Hazai Kálmán. Ezen felül Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok
tőrvívó; Berlinben a magyar sport első női olimpiai aranyérmese és Kádárné Csák Ibolya
magasugró győztes autográf aláírásával valamint egy azonosítatlan aláírással. Szennylap egyik
oldalán Csik Ferenc 100 m gyorson győztes úszó, másik oldalán Kabos Endre háromszoros
olimpiai bajnok magyar kardvívó, aki Berlinben egyéniben és csapatban is győzőtt. Címlapot
megelőző lapon Endre Emil bélyegzett tulajdonosi névbejegyzésével. A könyv gerince erősen
sérült és hiányos. / 1936 autograph signatures of Hungarian winners at the Berlin Olympic Games
in a book, with 8 members of the waterpolo team and 4 others olympic gold medalists ....................20 000
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11558.1976 Ruttkai Éva (1927-1986) aláírása egy őt ábrázoló nagyméretű fotón, a fotón szakadással,
25x30 cm .............................................................................................................................................10 000

11559.2004 Aláírt FC Bayern Münchenes focilabda, rajta: Michael Ballack, Zé Roberto, Jens Jeremies,
Owen Hargreaves, Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Bixente Lizarazu, Willy
Sagnol, Roy Makaay, Bastian Schweinsteiger.. és még mások, valamint: Lothar Mättheus,
összesen: 25 db d: ~20 cm .................................................................................................................40 000

11560.1945 Rajk László és Tildy Zoltánné által aláírt levél .............................................................................3 000
11561.1942 József Jolán (1899-1950) író, József Attila nővére által aláírt levél .............................................6 000
11562.José Carreras (1946-) operaénekes fiatalkori fotója aláírásával, fotó felületén gyűrődésekkel /

autograph signature of José Carreras ...................................................................................................2 200
11563.1946 Nagy Ferenc (1903-1979) miniszterelnök által aláírt igazolás .....................................................6 000
11564.1978 A győztes sakkválogatott tagjainak aláírása képeslapon (pl. Sax Gyula) ..................................18 000
11565.1986 Masutatsu Oyama (1923-1994) karate nagymester, a kyokushin karate alapítójának

aláírása latin és japán betűkkel is, a III. Ibusz-Oyama kupán. A hátoldalon Loek Hollander
(1938-2020) 10. dan kokusin karate nagymester, az európai kyokushin szöüvetség elnöke és
Howard Collins (1949- ) 8. dan kyokushin karate nagymester aláírása. A deszkadarabot, amelyet
dedikáltak, Howard Collins törte a kupán tett törésbemutatója alkalmával. Hozzá: a szervezők
között szétosztott emlékplakett, rajta a verseny logójával, deszka: 20x5 cm, plakett: 6,5 cm ..........200 000

11566.1962 Jurij Alekszejevics Gagarin (1934-1968) szovjet űrhajós autográf aláírása borítékon alkalmi
bélyegzéssel. Megíratlan / Autograph signature of Yuriy Alekseyevich Gagarin (1934-1968) Soviet
astronaut on cover with special cancellation .......................................................................................20 000

Fotó
11580.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész aláírással és pecséttel jelzett vintage

alkotása (Ősz), 12,8x18 cm ..............................................................................................................110 000
11581.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész aláírással és pecséttel jelzett vintage

fotóművészeti alkotása (Jamboree), 12,8x17,8 cm .............................................................................80 000
11582.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Kaszáspók), 18x13 cm ........................................................................................................50 000
11583.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) makro szerkezeti fotója, pecséttel jelzett, vintage

fotóművészeti alkotás, 17x11,5 cm ...................................................................................................110 000
11584.cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész aláírással és pecséttel jelzett vintage

alkotása (Rabel), 13x17,3 cm ...........................................................................................................110 000
11585.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage alkotása

(mészkő), 17,5x12,5 cm ....................................................................................................................110 000
11586.cca 1930 Kinszki Imre (1901-1945): Aszfaltozó munkások, pecséttel jelzett, 17x12 cm ..................110 000
11587.cca 1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész vintage alkotása, a szerző által

feliratozva (Vespa germanica), 11x14 cm ...........................................................................................20 000
11588.1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző

hagyatékából (Hármashatár-hegy), 8,5x6 cm .....................................................................................20 000
11589.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Mezei virágok), 18x13 cm ....................................................................................................20 000
11590.cca 1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli vintage fotó

(Finom falat leszel...), 8x6 cm .............................................................................................................20 000
11591.1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző

hagyatékából (Erzsébet-híd, ez a fotós 376. sz. felvétele, saját sorszámozása szerint), 7,5x6 cm ...24 000
11592.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (N. Verőce, vízisikló haragos állapotban), 11,7x16 cm .........................................................26 000
11593.1931 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által datált és sorszámozott (905) vintage

fotó, 8,5x6,4 cm ...................................................................................................................................20 000
11594.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett és aláírt vintage

fotóművészeti alkotása (Hárman a padon), 10,5x15 cm .....................................................................16 000
11595.cca 1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Lipótmező, illatos ibolya), 13x18 cm ....................................................................................20 000
11596.cca 1931 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által sorszámozott, vintage fotó a

szerző hagyatékából (ez a 803 sz. felvétele), 8,5x6,3 cm ..................................................................20 000
11597.1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Kinszki Gáborka vízben játszik), 13x18 cm .........................................................................20 000
11598.1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző

hagyatékából (Ördögorma), 8,3x6 cm .................................................................................................20 000
11599.1928 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző

hagyatékából (Mártonhegy, ez a fotós 29. sz. felvétele, saját sorszámozása szerint), 6x8,5 cm .......20 000
11600.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Kirándulók pihenője), 13x18 cm ..........................................................................................20 000
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11601.cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, feliratozott vintage fotó,
14x11,5 cm ..........................................................................................................................................20 000

11602.1930 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző
hagyatékából (Rákos), 8,8x6,3 cm ......................................................................................................20 000

11603.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti
alkotása (Gyík), 11,8x14,6 cm ............................................................................................................20 000

11604.cca 1930 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotója (Házi
méh), 9x6,4 cm ...................................................................................................................................20 000

11605.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti
alkotása (Kilátás a Tündérhegyről), 13x18 cm ....................................................................................20 000

11606.1930 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző
hagyatékából (Majoros István portréja), 8,7x6,3 cm ...........................................................................20 000

11607.1928 Kinszki Kató felvétele, Kinszki Imre (1901-1945) hagyatékában őrzött, feliratozott vintage
fotó (Bp. éjjel), 5,5x6,4 cm ..................................................................................................................11 000

11608.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző
hagyatékából (Papmacska), 17,2x12,6 cm .........................................................................................11 000

11609.1930 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző
hagyatékából (Állatkert, ez a szerző 727. sz. felvétele), 5,9x8,3 cm ..................................................18 000

11610.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti
alkotása (Nagy bukó gácsérja), 11,7x16,8 cm ....................................................................................20 000

11611.cca 1930 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző
hagyatékából (Bp., dunai látkép), 5x8,3 cm ........................................................................................20 000

11612.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti
alkotása (Halász les), 17x13 cm .........................................................................................................20 000

11613.1931 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által datált és sorszámozott (862) vintage
fotó, 6,5x7 cm ......................................................................................................................................20 000

11614.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett és aláírt vintage
fotóművészeti alkotása (Égig érő mezei növény), 18x13 cm ..............................................................20 000

11615.1930 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által datált és sorszámozott (594) vintage
fotó (Újlaki-hegy), 8x6,4 cm ................................................................................................................20 000

11616.1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész által feliratozott, vintage fotó a szerző
hagyatékából (Kinszki Gáborka 7 és fél éves), 16,3x13 cm ...............................................................18 000

11617.Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotó, 12,6x17 cm ..............16 000
11618.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a

szerző által feliratozott vintage fotó (Nyíló magnólia), 16,8x12,8 cm ..................................................20 000
11619.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett vintage

fotó (Galambok a városban), 11,5x15 cm ...........................................................................................20 000
11620.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a

szerző által feliratozott vintage fotó (Tücsök lárva), 16x13 cm ...........................................................20 000
11621.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a

szerző által feliratozott vintage fotó (Kuvik), 17,6x13 cm ....................................................................20 000
11622.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett vintage

fotó (Gyerekek mozgásművészeti gyakorlata a kertben), 13x18 cm ..................................................14 000
11623.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a

szerző által feliratozott vintage fotó (Calopteryx splendens), 12,8x15 cm ..........................................20 000
11624.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett vintage

fotó (Biztonságban), 13x14,5 cm ........................................................................................................18 000
11625.cca 1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a

szerző által feliratozott vintage fotó (Csillagmoha), 11,8x17,7 cm ......................................................20 000
11626.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Madárpihenő), 23,2x17,2 cm ...............................................................................................20 000
11627.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a

szerző és Lambrecht Kálmán által feliratozott vintage fotó (Harkály nyomai), 18x13 cm ...................20 000
11628.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Fungus), a kép sarkán törésvonal, 24,3x18 cm ...................................................................20 000
11629.cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész feliratozott vintage fotóművészeti

alkotása (Fatörzs), 24x18,2 cm ...........................................................................................................20 000
11630.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti

alkotása (Levelek ellenfényben), 23,6x17,8 cm ..................................................................................20 000
11631.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett vintage

fotó (Téli felvétel), 13,9x11,5 cm .........................................................................................................20 000
11632.cca 1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott

vintage fotó (Raupe), 8,3x5,6 cm ........................................................................................................20 000
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11633.cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Platánfa termése), 6,5x9 cm ..........................................................................................20 000

11634.1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (ez a szerző 342. sz. felvétele), 8,3x6 cm .......................................................................16 000

11635.1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (ez a szerző 625. felvétele), 8x6,5 cm .............................................................................20 000

11636.cca 1928 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Nr. 1.), a képen törésvonal, 5,8x8,3 cm .........................................................................11 000

11637.cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli vintage fotó
(fürdőruhás hölgyek), 8,5x6 cm ...........................................................................................................11 000

11638.1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Sziluett), 8,6x6,4 cm .......................................................................................................20 000

11639.cca 1931 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, aláírt és a szerző által
feliratozott vintage fotó (Dämmerung), 6x8,1 cm ................................................................................20 000

11640.1929 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (ez a szerző 211. felvétele), 8,5×6,5 cm ..........................................................................20 000

11641.cca 1939 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli vintage
fotó, 5,6x5,8 cm ...................................................................................................................................11 000

11642.1931 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Rákosliget, ez a szerző 956. felvétele), 6x7,5 cm ..........................................................20 000

11643.1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Tájkép), 6x8,5 cm ...........................................................................................................20 000

11644.1939 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Szirota Jani, egy verőcei fotósorozatból), 6,5x6,5 cm ....................................................14 000

11645.1939 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli vintage fotó
(Lovakkal, egy verőcei fotósorozatból), 6x5,7 cm ...............................................................................15 000

11646.1947 Verőce, 4 db vintage fotó feliratozva, datálva (a Kinszki hagyatékból, de vélhetően Kinszki
Imréné felvételei), 6×4,5 cm ................................................................................................................24 000

11647.cca 1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a
szerző által feliratozott vintage fotó (Csírázik a makk az erdei avarban), 12,6x17,3 cm ....................20 000

11648.cca 1936 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett vintage
fotó (Orchidea), 18x13 cm ...................................................................................................................20 000

11649.cca 1928 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, a szerző által feliratozott
vintage fotó (Nr. 1.), a képen törésvonal, 5,8x8,3 cm .........................................................................24 000

11650.cca 1934 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett és a
szerző által feliratozott vintage fotó (Hylobates agilis), 16,8x11,5 cm .................................................20 000

11651.cca 1936 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából, pecséttel jelzett vintage
fotó (Béka a tavirózsán), 12x15,3 cm ..................................................................................................20 000

11652.cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész aláírással és pecséttel jelzett vintage
alkotása, 17,5x12,7 cm .......................................................................................................................80 000

11653.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945): Csónakázó-tó, pecséttel, aláírással jelzett, vintage
fotóművészeti alkotás, 18x13 cm ......................................................................................................110 000

11654.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945): Kertészet, pecséttel jelzett vintage fotóművészeti alkotás,
13x18 cm ...........................................................................................................................................110 000

11655.cca 1936 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett, Játszótéren c. vintage
alkotása, 13x17 cm ...........................................................................................................................110 000

11656.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945) hagyatékából, jelzés nélküli vintage fotóművészeti alkotás,
13x17,5 cm ........................................................................................................................................110 000

11657.cca 1933 Kinszki Imre (1901-1945): Eingeschneit, aláírt vintage fotóművészeti alkotás, 12x17,5
cm .....................................................................................................................................................110 000

11658.cca 1925 Budai látkép, Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából jelzés
nélküli, vintage fotó, 17,3x23,2 cm ........................................................................................................2 400

11659.cca 1975 Bándi András (?-?) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli vintage
fotómontázs (ragasztott elemekből, amelyek szintén a saját felvételei voltak), 19,8x25 cm ................2 400

11660.Conrad Gyula (1877-1959): Matterhorn. Fotó, papír, jelzett, kartonra kasírozva, 17×17 cm ................3 200
11661.cca 1960 Dr. Csörgeő Tibor (1896-1968): Elida napolaj reklámfotó, jelzés nélküli vintage fotó a

szerző hagyatékából, 24x18 cm ............................................................................................................1 600
11662.cca 1920 Budapest, Gaiduschek Erzsi (1875-1956) budapesti fényképész hidegpecsétjével jelzett,

vintage fotó (Gyermek portré), 22,6x16 cm ...........................................................................................3 200
11663.cca 1976 Gebhardt György (1910-1993) budapesti fotóművész hagyatékából 2 db vintage fénykép,

az egyik aláírt (Hétvégi telek, színezett), a másik jelzés nélküli (Napraforgók), 17x23,7 cm ................2 400
11664.cca 1978 Gebhardt György (1910-1993) budapesti fotóművész hagyatékából 2 db vintage fénykép,

az egyik aláírt (Táj), a másik jelzés nélküli (Bogáncs), 23,5x17,5 cm ...................................................2 400
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11665.cca 1972 Gebhardt György (1910-1993) budapesti fotóművész hagyatékából 2 db vintage fénykép,
az egyik aláírt (Horgász fiú), a másik jelzés nélküli (Aratás), 18xx23,8 cm ..........................................2 400

11666.cca 1978 Gebhardt György (1910-1993) budapesti fotóművész hagyatékából aláírt vintage
fotóművészeti alkotás (Verseny közben), 17,7x23,5 cm .......................................................................1 600

11667.1979 Pécsi balett, Hávor Csilla feliratozott vintage fotója, 24x18 cm ....................................................1 400
11668.1983 Jankovszky György (1946-2020): New York, feliratozva, aláírt, pecséttel jelzett, kartonra

kasírozva, 12×16,5 cm ..........................................................................................................................3 000
11669.1983 Jankovszky György(1946-2020): New York, World Trade Center, feliratozva, aláírt, pecséttel

jelzett, kartonra kasírozva, 11,5×17 cm ................................................................................................3 000
11670.cca 1985 Budapest, Kaiser Ottó pecsétjével jelzett vintage fotó, 22,6x12 cm ......................................1 600
11671.cca 1971 Keveházi János: Ablakok című, pecséttel jelzett vintage fotóművészeti alkotása, a magyar

fotográfia avantgarde korszakából, 29,2x18,5 cm ................................................................................1 600
11672.cca 1978 Koller Antal: Kapuban, feliratozott vintage fotóművészeti alkotás, 24x18 cm .......................1 600
11673.Korschelt Miklós (1900-1982): Magdolna. pecséttel jelzett, feliratozott fotóművészeti alkotás,

Nemzeti Művészi Fényképkiállítás címkéjével, 38-as tételszámmal. 41x31 cm .................................18 000
11674.cca 1979 Lévai Csaba: Váltók és Híd a vonat végéből, 2 db feliratozott vintage fotóművészeti

alkotás, 18x24 cm .................................................................................................................................2 000
11675.Marácz István (1958-): Michelle Wild. Professzionális fotópapír, kézi nagyítású, bársony

paszpartuban, keretezett, múzeumi (tükröződés mentes) üvegben, hátoldalán jelzett 38x28 cm ......20 000
11676.cca 1979 Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli

vintage fotóművészeti alkotás (Mákvirág), 24x12 cm ...........................................................................1 400
11677.Moholy Nagy László (1894 - 1964): Pihenő matrózok, Griffelkunst 1994. Fotó/szépia 28x20 cm

szérianyomat, HMN (Hattula Moholy Nagy monogramjával) / Resting sailors. With autograph of
Hattula Moholy Nagy. ..........................................................................................................................60 000

11678.1930 Balatonföldvári halastó, Orphanidesz János (1876-1939) hagyatékából aláírt vintage
fotóművészeti alkotás, rézkarc utánzatú művészfólián keresztül nagyítva, 18x24 cm .........................2 000

11679.cca 1982 Rápolti Katalin budapesti fotóművész jelzés nélküli vintage fotója, 14x24 cm ......................1 600
11680.cca 1935 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából,

jelzés nélküli vintage NEGATÍV (Vízesés), 9x6 cm ...............................................................................1 600
11681.cca 1936 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából,

jelzés nélküli vintage NEGATÍV (Kulcsok ellenfényben), 6x9 cm .........................................................1 600
11682.cca 1935 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából,

jelzés nélküli vintage NEGATÍV (Szomjas szerzetes), 6x6 cm .............................................................1 600
11683.cca 1935 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából 

vintage NEGATÍV (hőmérős csendélet kompozíció), 9x6 cm ...............................................................2 000
11684.cca 1939 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából,

jelzés nélküli vintage fotó (Csendélet ablakkal), 6x8,8 cm ....................................................................1 600
11685.cca 1935 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából 

vintage fotóművészeti alkotás, jelzés nélkül (Hazafelé), 14,5x16 cm ...................................................1 600
11686.1934 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából  vintage

fotóművészeti alkotás, feliratozva, rézkarc utánzatú művészfólián keresztül nagyítva, (Maria Zell),
20x13,5 cm, karton 30,2x20,5 cm .........................................................................................................2 000

11687.cca 1978 Tóth Ferenc: Táncház, feliratozott vintage fotóművészeti alkotás, 18x24 cm .......................1 600
11688.cca 1980 Tóth István: Nosztalgia, aláírt vintage fotóművészeti alkotás, 19,5x17,3 cm ........................2 000
11689.cca 1986 Vincze János (1922-1998) kecskeméti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli vintage

fotóművészeti alkotás, (Vonalak és foltok), a magyar fotográfia avantgarde korszakából, 24x18 cm ..2 400
11690.cca 1976 Randi a kéményseprő lányával, Marinkay István (1920-?) veszprémi fotóművész

hagyatékából 6 db vintage erotikus fotó, 9x12 cm ................................................................................1 600
11691.cca 1974 Egy lakótelepi lakás magányos lakója, 5 db vintage fotó, 14x9 cm .......................................1 600
11692.cca 1989 Aktok exponálva, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5

db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ...............................................................................................................2 000
11693.cca 1985 A test költészete, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 4

db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ...............................................................................................................1 600
11694.cca 1987 Simogató fénysugarak, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész

hagyatékából, 6 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 400
11695.cca 1979 Sose feledd, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db

vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 400
11696.cca 1984 Becsüld meg őt, a gyönyörű NŐt, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész

hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 400
11697.cca 1975 A boldogság kapujában, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész

hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 400
11698.cca 1988 Azonos hullámhosszon, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész

hagyatékából, 6 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 400
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11699.cca 1986 Valóság és fantázia, játék és öröm, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti
fotóművész hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .................................................................2 400

11700.cca 1992 Lánc-lánc Eszter lánc, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 6 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 400

11701.cca 1984 Inspiráló múzsák, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5
db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ...............................................................................................................2 000

11702.cca 1989 Aktfotózás változatos helyszíneken, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti
fotóművész hagyatékából, 4 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .................................................................1 600

11703.Hajasbabák felnőtteknek, különféle időpontokban készült felvételek, Menesdorfer Lajos
(1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 4 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ............................1 600

11704.cca 1983 Bugyi nélkül szebb az élet, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11705.cca 1986 Minden ajtócsapkodást megért titkos találkák, titkos felvételei, Menesdorfer Lajos
(1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ............................2 400

11706.cca 1988 A fényíró vizuális feljegyzései, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 4 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11707.cca 1998 A katona álma, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 400

11708.cca 1985 Hotel fotel szép emléke, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 400

11709.cca 1982 Ő szintén..., Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 400

11710.cca 1989 Ne feledd az élet lényegét, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11711.cca 1992 A figyelem középpontjában, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11712.cca 1990 Aktmodellek kavalkádja, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 6 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11713.cca 1979 A Bermuda-háromszögek örök rejtélyét kutatva, Menesdorfer Lajos (1941-2005)
budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 4x6 cm és 6x6 cm között .....................2 200

11714.cca 1989 Szép leányok, szép felvételeken, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11715.cca 1990 Beavatás, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 000

11716.cca 1979 Életöröm, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 6 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 200

11717.cca 1988 Egy kis bizsergés sosem árt, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11718.cca 1991 A fotográfus ihlető múzsái, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 5 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................2 000

11719.cca 1978 Aktfotósorozat, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 9 db
jelzés nélküli vintage fotó, 14x9 cm .......................................................................................................2 400

11720.cca 1977 Párosan szép az élet, Marinkay István (1920-?) veszprémi fotóművész hagyatékából 10
db erotikus vintage fotó, 14x9 cm .........................................................................................................2 600

11721.cca 1975 A fiatalság szépsége, Marinkay István (1920-?) veszprémi fotóművész hagyatékából 13
db vintage erotikus fotó, 9x14 cm .........................................................................................................3 200

11722.cca 1973 Nők több-kevesebb ruhában, vagy anélkül, a vetkőzés művészete, 19 db vintage
NEGATÍV, 24x36 mm ............................................................................................................................3 200

11723.cca 1979 Vízparti sziluett, egy naturista lányról, 4 db vintage NEGATÍV, 24x36 mm ...........................1 400
11724.Lussa Vince (1924-2006): Akt fotó, jelzés nélkül, de a a hátoldalán feliratozva, 21x12 cm ..................4 000
11725.Vegyes válogatás szolidan erotikus felvételekből, különböző időpontokban, több szerző által és

több fotómodell közreműködésével készített, 13 db mai nagyítás, 13x18 cm és 9x12 cm között ........2 400
11726.Különböző időpontokban, több szerző által és több fotómodell közreműködésével készített,

szolidan erotikus felvételek, 13 db mai nagyítás, 13x18 cm és 9x12 cm között ...................................2 400
11727.cca 1988 A korsó, a forrás és az ,,Erdő Szépe" legendája, Menesdorfer Lajos (1941-2005)

budapesti fotóművész hagyatékából, 10 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ...............................................2 400
11728.cca 1990 A kebelbarátság esztétikája, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész

hagyatékából, 4 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm és 4,5x6 cm ................................................................1 600
11729.cca 1969 Vázlatok különféle akt kompozíciókhoz, Czakó László (?-?) pécsi fotóművész

hagyatékából 10 db vintage diapozitív, 24x36 mm ...............................................................................3 200
11730.Vegyes válogatás szolidan erotikus felvételekből, különböző időpontokban, több szerző által és

több fotómodell közreműködésével készített, 10 db NEGATÍV és/vagy DIApozitív, 24x36 mm ...........2 000
11731.Lussa Vince (1924-2006): Akt fotó, jelzés nélkül, de a a hátoldalán feliratozva, 23x17 cm ..................4 000
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11732.cca 1978 A halász nudizó felesége, szolidan erotikus felvételek, 13 db vintage fotó Marinkay István
(1920-?) veszprémi fotóművész hagyatékából, 6x9 cm és 6x6 cm ......................................................3 200

11733.cca 1965 Németh Antal (1911-2006) fotóművész Zöld akt című fotója, szép állapotban, jelzetlen
fotóművészeti alkotás, 24×17 cm ..........................................................................................................8 000

11734.cca 1976 Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli
vintage fotóművészeti alkotás (Tanya), 18x24 cm ................................................................................1 400

11735.cca 1974 Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli
vintage fotóművészeti alkotás (Méhecske a virágon), 18x24 cm ..........................................................1 400

11736.cca 1978 Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli
vintage fotóművészeti alkotás (Szaxi szóló), 24x18 cm ........................................................................1 400

11737.cca 1983 Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, jelzés nélküli
vintage fotóművészeti alkotás (Találkozás), 18x24 cm .........................................................................1 400

11738.cca 1965 A férfi tárcák titkos díszei, trafikokban árult erotikus fényképek, Fekete György
(1904-1990) budapesti fényképész hagyatékából 9 db archív fotó, 9x6 cm .........................................1 400

11739.cca 1973 Aktfotó sorozat, Marinkay István (1920-?) veszprémi fotóművész hagyatékából 11 db
vintage fotó, 6,6 cm és 4,5x6 cm ..........................................................................................................2 800

11740.cca 1971 Sejtelem és rejtelem, szolidan erotikus felvételek, 5 db vintage fotó, doku-fotópapírra
nagyítva, 20x13,5 cm ............................................................................................................................1 600

11741.cca 1860 évek utolsó harmada/1870 eleje Szeremlei Sámuel (1837-1924) református lelkész,
történelmi és egyházi író, utazó, MTA levelező tagja, Csonka Simon fényképész (pesti)
műterméből, 10x6 cm ............................................................................................................................5 000

11742.Gerő Ödön (1863-1939) mérnök, író, újságíró, esztéta és felesége Hermann Leontin. Kabinetfotó
11x15,5 cm ............................................................................................................................................6 000

11743.1922 Márffy Ödön (1878-1959) festőművész autográf dedikálása fényképén (Székely Aladár?)
Gerő Zsófiának (1895-1966), Gerő Ödön műkritikus lányának: "Zsófikának testvéri szeretettel".
12x8,5 cm ............................................................................................................................................30 000

11744.Esztelneki Szacsvay Imre (1854-1939) színész dedikált fotója, keményhátú fotó Kozmata Ferenc
pesti műterméből, 10,5×6 cm ..............................................................................................................10 000

11745.Minorich Albert szamosújvári (Románia, Erdély) főszolgabíró, kerményhátú fotó Veress Ferenc
(1832-1916) kolozsvári műterméből, 10,5×6 cm ...................................................................................3 000

11746.cca 1870 gróf Széchenyi Ilona feliratozott fotó 7x11 cm .......................................................................8 000
11747.cca 1900 II. Miklós cár fotója / Russian emperor Nicholas II. 7x11 cm ...............................................20 000
11748.cca 1860 Sopron, chernelházi Chernel Sándor, Tiefbrunner Sándor soproni műtermében készült

keményhátú fotó, a felületén foltokkal, 9,6x6 cm ..................................................................................6 000
11749.1932. ápr. 24 A miskolci Attila FC futball csapat labdarúgóiról készült fotó Kolozsvárt. Fotólap,

hátoldalán feliratozott, lap tetején kisebb folttal 8,5x14 cm/ 1932 Attila FC football team in Cluj,
Romania. Photocard, 8,5x14 cm ...........................................................................................................3 600

11750.cca 1860 Gróf tolnai Festetich György (1815-1883) politikus fotója, keményhátú fotó Mayer
György pesti műterméből, a hátoldalán pecséttel jelzett, feliratozva, a felületén folttal, 10×6 m ........12 000

11751.cca 1866 Habsburg-Tescheni Albert főherceg (Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen,
1817-1895), a császári és királyi hadsereg fő hadparancsnoka Haynau után, Magyarország
katonai és polgári kormányzója, keményhátú fotó, szép állapotban, 10,5×6,5 cm .............................16 000

11752.cca 1866 Mathilde Marie Adelgunde Alexandra von Österreich (1849-1867), Albrecht főherceg
fiatalon tragikus balesetben meghalt leánya, keményhátú fotó, szép állapotban, 10,5×6 cm ............16 000

11753.cca 1860 I. Ferenc József (1830-1916) császár- és király fényképe. / Photo of Emperor Franz
Joseph. 6,5x10 cm ..............................................................................................................................10 000

11754.cca 1860 Erzsébet királyné, Wittelsbach Erzsébet 'Sisi' (1837-1898), az Osztrák-Magyar
Monarchia uralkodójának, I. Ferenc Józsefnek a felesége, kézzel színezett keményhátú fotó
6,5x10,5 cm / Empress Elisabeth of Austria (1837-1898), hand colored photo ..................................16 000

11755.cca 1874 Esztelneki Szacsvay Imre (1854-1939) színész, kabinetfotója Veress Ferenc kolozsvári
fényképész műterméből, kolozsvári színház (1874-1884), majd a budapesti Nemzeti Színház tagja
(1884-1913), 1909-től örökös tagja, 11x16 cm .....................................................................................5 000

11756.1913 Kernstok Károly (1873-1940) festőművészt és feltehetően családját, rokonságát ábrázoló
üdvözlő sorokkal ellátott fotólap Nyergesújfaluból Gerő Ödön (1863-1939) újságírónak küldve.
Kernstok Nyergesujfalusi birtoka a modern magyar művészet és kultúra egyik központjává vált a
XX: sz. elején, a Nyolcak művészcsoport bölcsője volt, majd a Tanácsköztársaság ideje alatt
szabadiskolát vezetett ott Kernstok, de megfordult ott többek közt Ady Endre is. ..............................12 000

11757.Márk Lajos (1867-1942) festőművész időskori arcképe, Foto Ivan, Novisad (Újvidék) felvétele,
szárazpecséttel jelzett fotólap. Autográf üdvözlőlapként Gerő Ödön (1863-1939) újságírónak és
feleségének küldve. 13,5x8,5 cm ..........................................................................................................3 600

11758.cca 1870 galántai Esterházy Alajos (1844-1912) herceg, lovassági tábornok, keményátú fotó,
Carlsbad, Martin Hirsch, 10x6 cm .......................................................................................................10 000

11759.1867 Laudon család fotói: Laudon Sándor (1828-1900) ungvári főgimnáziumi tanár és Laudon
István (1862-1924) ungvári tanár, botanikus, 2 db keményhátú fotó, egyik hátoldalon feliratozva,
10×5,5 cm .............................................................................................................................................5 000
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11760.1928 Davos, Eötvös Zoltán (1891-1936) gyorskorcsolyázó fotója a téli olimpiai játékokon, a fotón
feliratozva, 8x11 cm / 1928 Davos, Switzerland, Zoltán Eötvös (1891-1936) speed skater at the
Winter Olympic Games, 8x11 cm ..........................................................................................................4 000

11761.1918 Abbázia, sétahajókázás a tengeren, a hajóban többek között Móricz Zsigmondné Holics
Janka (1883-1925); Móricz Virág (1909-1995), dátumozva, 1918. júl, fotólap, a hátoldalon
feliratozva, 8x13 cm / Opatija, boat, photocard with description on the reverse, 8x13 cm ...................5 000

11762.cca 1946-1948 Tildy Zoltán (1889-1961) politikus, miniszterelnök, majd köztársasági elnök fotója,
egy felvonulási ünnepségen, sajtófotó (Fotó Tóth László), 9x14 cm ....................................................5 000

11763.1950 Postás SE vívónői, 2 db fotólap, dátumozva (1950. május), 9x14 cm .........................................5 000
11764.cca 1900 Siposs Antal (1839-1923) zongoraművész, zeneszerző dedikált fotója, keményhátú fotó,

Bp., Goszleth István, 16x11 cm ............................................................................................................5 000
11765.cca1870 Rigó Jancsi (1858-1927) cigányprímás 11x17 cm Erdélyi műterméből ...............................44 000
11766.cca1870 Kohner Ágoston (1847-1907) gyáros 11x17 cm Borsos, Doctor és Varságh műterméből .....4 000
11767.cca 1900 Podleszny (Kassa): Berzeviczei és kakaslomnici Berzeviczy Béla (1870-1922) magyar

huszártiszt, első világháborús honvéd vezérőrnagy, hadosztályparancsnok, 1919-ben a kassai
honvéd kerület parancsnoka, 1920-tól Horthy Miklós kormányzó honvéd vezérkarának főnöke,
altábornagyi rangban. Gróf ippi, érkeserűi, rogozi és bélmezei Fráter Loránd (1872-1930)
földbirtokos, honvéd huszárszázados, országgyűlési képviselő, dalszerző. A 20. század elejének
jelentős nótaszerzője  Fráter Jenő (1867 - 1945) huszárezredes Dr. Szemere Béla (1873-1948)
főorvos, gyermekorvos, a Fehérereszt Gyermekkórház igazgatója, radikális jobboldali politikus
Vitéz szemerei Szemere Kálmán de genere Huba ny. huszárőrnagy Hammersberg Ganczstuckh
Árpád (1863-1915) csoportképe 17x10 cm .........................................................................................36 000

11768.cca 1860 Verebélyi Verebély László (1841-1922) orvos-sebészdoktor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet magántanára, a budapesti orvosegylet ülés-elnöke. Ellinger fotó. 11x17 cm ................4 000

11769.cca 1860 Klapka György (1820-1892) honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter, keményhátú
kabinetfotó Disderi párizsi műterméből, 8,5x5 cm ..............................................................................24 000

11770.cca 1865 Szerb ortodox pátriárka portréja. Keményhátú fotó Stefan Wulpe újvidéki műterméből.
8,5x5 cm / Portrait of a Serbian orthodox patriarch, from the studio of Stefan Wulpe in Novi Sad
(Neusatz), 8,5x5 cm ..............................................................................................................................5 000

11771.cca 1897 Diemár Emil portéja, aki II. éves joghallgató korában öngyilkosságot követett el.
Keményhátú fotó Ferenczy műterméből, Székelyudvarhely, hátoldalára korabeli újságcikk
felragasztva. Kissé foltos, 9x6 cm .........................................................................................................3 000

11772.cca 1871 Angol nevelőnő gróf Esterházyéknál, keményhátú fotó Adolf Ost bécsi műterméből,
hátoldalán Maria Rossi felirattal. Vágott, 9x5,5 cm .............................................................................12 000

11773.cca 1871 Kállai v. Kállay Ákosné, feltehetően (nagy-kállói) Kállai Ákos országgyűlési képviselő,
keményhátú fotó Borsos József pesti műterméből. Vágott, 8,5x5,5 cm ...............................................3 000

11774.cca 1880 Szentiványi József (1817-1905) Liptó megyei nagybirtokos, a liptói nábob, a Csorba-tó
megtelepítője, a Magyarországi Kárpát-egyesület tisztségviselőjének portréja feleségével,
keményhátú fotó Alfred Adler brassói műterméből, karton laja kissé foltos, 9,5×5,5 cm ....................15 000

11775.1868 Czigler Antal (1810-1872) építész; Arad vármegye főépítésze és fiai: Gyula, vasúti
főfelügyelő és Győző (1850-1905) építész 6x10 cm Auerbach műterméből ......................................16 000

11776.cca 1870 Telepy Károly (1828-1906) magyar tájképfestő vizitkártya méretű fotója. 6,5x10,5 cm
Liederhoffer Vilmos műterméből ...........................................................................................................6 000

11777.Antalffy-Zsiross Dezső (1885-1945) orgonaművész, zeneszerző. Mai és Társa fotó. 7x11 cm ...........5 000
11778.cca 1870 Greguss János (1838-1892) magyar zsáner- és tájképfestő. 6,5x10,5 cm Simonyi

műterméből ...........................................................................................................................................4 000
11779.Kvassói és brogyáni Kvassay Jenő (1850-1919) vízmérnök 6,5x11 cm Liederhoffer műterméből .......7 000
11780.Jendrassik Jenő (1860 - 1919) festő, grafikus 6,5x11 cm Csonka S. műterméből ...............................3 000
11781.1898 Genf, Erzsébet királynéról (Sisi,1837-1898) készült utolsó felvételek egyike, keményhátú

fotó, 9×12 cm / Empress Elisabeth of Austria in Genf .........................................................................20 000
11782.Ullrich Ágoston 48-as honvéd tüzértiszt és felesége, Gängel Mária (1885) Kozmata Ferenc két

fotója 11x16 cm ...................................................................................................................................20 000
11783.cca 1860 simonyi Hőgyészy Pál (1790-1863), 1814-15 között testőr, sopronvármegyei alispán

(1839-48), majd kir. táblai ülnök, soproni országos főtörvényszék egykori elnöke, fotó kartonon,
apró felületi sérülésekkel, 8,5x5 cm ......................................................................................................8 000

11784.cca 1862 Liszt Ferenc (1811-1886) zeneszerző, zongoraművész fotója kartonon, 9×7,5 cm ............38 000
11785.cca 1940 Báró Hatvany Lajos (1880-1961) író, mecénás fotója, 13×8,5 cm ........................................6 000
11786.cca 1882 Marie Louise von Larisch-Moennich (1858-1940) bárónő, Erzsébet császár és királyné

unokahúga, keményhátú fotó Koller műterméből, 10,5×6,5 cm ..........................................................14 000
11787.cca 1861 Gróf Széchényi Pálné Andrássy Erzsébet (1840-1926), Széchényi Pál (1838-1901)

politikus, későbbi földmívelés-, ipar-, és kereskedelemügyi miniszter (Tisza-kormány (1882-1889))
felesége, Wien, Angerer, 10x6 cm ......................................................................................................12 000

11788.1913 A magyar és az osztrák labdarúgó válogatott csapat fotója, 2 db, az 1913. április 27-iki bécsi
mérkőzésről (4:1), a magyar csapatban többek között Zsák, Tóth, Pataki, Schlosser, kartonra
ragasztva, hátoldalon feliratozva, jó állapotban, futballtörténeti anyag, 11×17 cm / 1913 Photo of
Austrian and Hungarian national football team from the match in Vienna, 2 pcs, 11×17 cm ..............18 000
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

11789.cca 1982 Örök téma a fotósok számára, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából, 4 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm .....................................................................................1 600

11790.cca 1992 Színes álmok, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából, 5 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 000

11791.cca 1940 Páger Antal (1899-1986) színművész, Angelo fotó, jelzett, 15x24 cm ..................................2 000
11792.Saxlehner Andrásné, Pelikán Emília (1835-1924) kabinetfotó (Koller) 11x21 cm ................................5 000
11793.Márkus Jenő (1879-, tanácsos, operettszerző, a Népopera, a Budapest Székesfővárosi

Közlekedési Részvénytársaság igazgatója. Erdélyi keményhátú fotó 11x21 cm ..................................6 000
11794.1904 Bertha Sophia Felicita von Suttner bárónő (szül. Kinsky von Wchinitz und Tettau grófnő

(1843-1914) osztrák író, újságíró és békeaktivista. 1905-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki (Koller
fotó) 11x21 cm ....................................................................................................................................20 000

11795.1969 Béres Ilona színésznő, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 27 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................3 200

11796.cca 1990 Tolnay Klári (1914-1998) kétszeres Kossuth-díjas színművésznőről készült 3 db vintage
fotó, Komáromy Gábor felvételei, 18x13 cm .........................................................................................2 000

11797.Morelli Gusztáv (1848-1909) fametsző 11x17 cm Boros, Doctor és Varságh műterméből ................10 000
11798.1912 Gróf székhelyi Majláth Gusztáv Károly (1864-1940) erdélyi (1932-től gyulafehérvári) püspök

(1897-1938), későbbi szoteropoliszi címzetes érsek (1938-1940) fotója kartonon, rajta saját kezű
soraival: "Károly fának emlékbe, 1912. XII. 22.",az aláírása nélkül, 14x9 cm .....................................10 000

11799.1962 Ruttkai Éva és Esztergályos Cecília színésznőkről készült fotósorozatok vintage negatívja, 20
db negatív Kotnyek Antal (1921-1990) fotóriporter hagyatékából, 6x6 cm ...........................................2 400

11800.1954 Magyarország-Anglia, a legendás 6:3-as labdarúgó mérkőzés visszavágója, ahol ismét a
magyarok győztek, ezúttal 7:1-re. A mérkőzés kezdetekor készült eredeti sajtófotó melyen a két
csapat kapitánya, Puskás Ferenc és Billy Wright csokrot adnak egymásnak. Pecséttel jelzett,
feliratozott sajtófotó, a felső sarkán egy halvány hajtásnyommal 25,5 x 20,5 cm /  1954 Hungary -
England, return match of the legendary football match 6:3. In this return match also the Hungarian
Golden Team won (7:1). Official press photo at the begining of the match where the two captains
Puskas and Wright exchange bouquets. Slght fold mark. 25,5 x 20,5 cm ..........................................30 000

11801.1888 Spányi Irma (1860-1932) világhírű opera-énekesnő nagyméretű egész alakos keményátú
fotója, Societá Fotografica Bolognese, jó állapotban, feliratozva a fotón, 27×16 cm ..........................12 000

11802.1898 Wittelsbach Erzsébet "Sisi" (1837-1898) császár- és királyné különböző életkorában,
fotómontázs kartonra ragasztva, szép állapotban, ritka, 19×14 cm ....................................................16 000

11803.1898 I. Ferenc József (1830-1916) császár- és király különböző életkorában, fotómontázs
kartonra ragasztva, szép állapotban, ritka, 19×14 cm .........................................................................16 000

11804.1967 Páger Antal (1899-1986) színművész, mint boldog hajóskapitány a Tanulmány a nőkről c. film
három jelentében, 3 db filmfotó, 19x29 cm ...........................................................................................1 400

11805.1933 Horthy Miklós megtekinti az Apollinaris III. nevű motoros teherhajót, a csepeli
Szabadkikötőbe való megérkezése után. A Magyar Egyiptomi Kereskedelmi Rt. (HUNGYPT) által
kibérelt hajó Rotterdam-Alexandria-Budapest útja a Koronatanács javaslata alapján az átrakodás
nélküli tenger-Duna teherforgalom tesztje volt. Az út során a hajón tűz ütött ki, mely három ember
halálát okozta, és maradandó nyomot hagyott a hajón. Ennek ellenére a küldetés sikeresnek volt
mondható, mely bebizonyította, hogy a magyar tengeri hajózásnak van perspektívája. Az úton
szerezett tapasztalatok alapján került sor az első magyar folyó és tengerjáró kereskedelmi hajó a
Budapest megépítésére a következő évben. 3 fotó 24x12 cm / Apolinaris III. in Csepel port after
returning from the first commercial sea and river cruise. Gorvernor Horthy inspecting the ship. 3
photos .................................................................................................................................................15 000

11806.1972 Major Tamás (1910-1986) kétszeres Kossuth-díjas színművész, Keleti Éva felvétele, vintage
fotó, feliratozva, 18x24 cm ....................................................................................................................1 400

11807.cca 1935 Sárdi János színész, operaénekes (1907-1969) egész alakos fényképe a szobrász
udvarán és a róla készült szobor, Pobuda Alfréd 2 db felvétele, pecséttel jelzett, 23x17 cm ...............2 000

11808.cca 1940 XII. Pius pápa (1876-1958) portréja, fotó F. Alinari firenzei műterméből, szárazpecséttel
jelzett, bal szélén kisebb törésnyommal, 25,5x19 cm / Photo of pope Pius XII., from the studio of
F. Alinari in Firenze, wiuth small damage on the left side, 25,5x19 cm ..............................................12 000

11809.1897 Lechner Ödön (1845-1914) építész, Lechner Gyula (1841-1914) festőművész, lánya
Lechner Margit keleti öltözetben. Kismarty-Lechner Jenő (1878-1962) építész felvétele. 17x22,5
cm .......................................................................................................................................................20 000

11810.cca 1900 Szabadelvű párti politikusok, művészek tablóképe rajta Tisza István későbbi
miniszterelnők, Khuen-Héderváry Gyula, Fejérváry Sándor, Tacskándi Kador Sándor (1859-1913)
főrendiházi tag, Lecher Gyula (1841-1914) festőművész, és mások. 32x24 cm ..................................9 000

11811.Hervé, Rodolf (1957-2000): Victor Vasarely portréja a műtermében. Hátoldalán pecséttel jelzett
fotó, 15,5 x 24 cm / Hervé, Rodolf (1957-2000): Victor Vasarely in his studio. Photo with the stamp
of Hervé. ..............................................................................................................................................26 000

11812.1988 Hofi Géza előadóművész, 3 db professzionális minőségű, vintage DIAPOZITÍV felvétel, 6x6
cm .........................................................................................................................................................2 000

11813.1963 Pécsi Ildikó színésznő, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 21 db
vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................3 200
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11814.cca 1900 Budapest, nagykörúti részlet, keményhátú, feliratozott fotó Divald Károly műterméből,
11,5×17,5 cm ........................................................................................................................................9 000

11815.cca 1870 Budapest, Tabán és kilátás a Budai Várra, sztereófotó, 8,5×17 cm ....................................12 000
11816.cca 1930 Csepel, kikötői rakodó daruk, hátoldalon feliratozott fotó, 17×12 cm ....................................7 000
11817.cca 1860 Pest, belvárosi plébánia templom, sztereófotó, 8,5×17,5 cm ..............................................30 000
11818.cca 1870-1880 Budapest, budavári sikló, keményhátú fotó Calderoni és Társa műterméből,

16×10,5 cm .........................................................................................................................................28 000
11819.cca 1860 Pest, kilátás a Budai Várra, sztereófotó, 8,5×17,5 cm .........................................................28 000
11820.cca 1869-1870 Pest, Margitsziget, József főhercegi nyaraló oldala, keményhátú fotó, Pest, Zograf

és Zinlser/Calderoni és Társa pecsétekkel a hátoldalán, 10x6 cm .......................................................5 000
11822.cca 1872 Margitszigeti szökőkút, kerttel, a háttérben a lóvasúttal, festett keményhátú fotó, Pest,

Zograf&Zinsler és Calderoni és Társa pecsétekkel a hátoldalán, feliratozva, 6x10 cm ......................15 000
11823.cca 1931-1938 A budapesti váci út 48/E szám alatt Szőke Imre (1879-1940?) építész által

tervezett modernista art deco elemekkel díszített Modiano S. D. Szívarkagyár Rt. gyárépülete,
fotó, a hátoldalon pecséttel jelzett: "Modiano S. D. Szivarkapapírgyár Rt.", feliratozva, 12x17 cm ....40 000

11824.cca 1930 A budafoki Gschwindt Szesz-Élesztőgyár és Finomító gyára, fotó, a hátoldalon pecséttel
jelzett: "Gschwindt-féle Szesz-, Élesztő-, Likőr- és Rum-Gyár Rt.", 12x17 cm ...................................46 000

11825.cca 1930 Az Óbudai Gázgyár gyárának részlete, Budapest Székesfőváros Gázművek, fotó, a
hátoldalon feliratozva, 11,5x16,5 cm ...................................................................................................36 000

11826.cca 1920 'Vendéglő a mélypincéhez', Fehér Sas utca sarka a Tabánban, háttérben a Szerb
templom tornya, kis szakadással, 10x8 cm ...........................................................................................2 000

11827.cca 1920 Az 51-es villamos "csilingel" a tabáni Attila-körúton, fotó, 6x8 cm ........................................2 000
11828.1956 Kálvin tér, tankok, villamosok, tömeg a forradalom napjaiban. / Budapest scene of the

revolution 14x9 cm ................................................................................................................................8 500
11829.1938 A tiroliak felvonulása a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, eredeti fotó, jó

állapotban, 8×11 cm ..............................................................................................................................6 000
11830.1956 Az 1956-os forradalomról szóló fotóanyag, nagyrészt a budapesti eseményeket ábrázoló

fotók, két székesfehérvári (17.,18.) és egy érdi (19.) fotóval, összesen 76 db a hátoldalán kézzel
számozott, feliratozott fotó, Dienes István (1929-1995) régész, muzeológus hagyatékából,
11,5x8,5 cm .........................................................................................................................................20 000

11831.1896 Ezredéves kiállítási emlék, Ős Budavár a Városligetben a millenniumi kiállítás részeként, 2
db keményhátú fotó (bemenet, kimenet), fényképészeti szövetkezés kiadása, 10,5×16,5 cm ...........70 000

11832.cca 1946-1950 Budapesti panoráma, rajta a romos Erzsébet-híd csonka pillérével, háttérben a
helyre állított Szabadság-híddal, az egyik szélén vágott, 13x18 cm .....................................................4 000

11833.cca 1965 Budapesti városképek, épületfotók, panorámák, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti
fotóriporter hagyatékából 13 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm és 6x9 cm ................................................3 200

11834.cca 1920-1940 Budapesti fotók, 5 db fotó paszpartuban, közte dunai panorámával, Hősök-tere
részletével, két utcarészlettel, 10x6 cm és 13x11 cm közötti méretben ...............................................5 000

11835.cca 1900-1910 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kőbányai fiókjának fotója, fotó kartonon, a fotó
kissé elvált a kartonról, körbevágott, 20x27 cm ....................................................................................8 000

11836.cca 1930 A vízivárosi (Bp., I. ker) Iskola utca részlete, (Iskola utca 2., Iskola utca/Szalag utca
sarka), fotó, kis szakadással, 23x17 cm ...............................................................................................3 000

11837.cca 1930-1940 A krisztinavárosi (Bp., I. ker) Mátray utca 4. modernista épülete, fotó kartonon,
12x17 cm ...............................................................................................................................................4 000

11838.1894 Budapest, Kossuth Lajos temetése, kartonra kasírozott, feliratozott fotó Klösz György
műterméből, karton sérült, 24×35,5 cm ...............................................................................................30 000

11839.Budapesti életképek, városképek, különféle időpontokban készült felvételek, Kotnyek Antal
(1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 12 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm és 6x9 cm között
...............................................................................................................................................................2 400

11840.cca 1880 Segesvár 4 db fénykép vizitkártya méretben Schuller műterméből 10x6,5 cm /
Schässburg / Sigishoara 4 photos 10x6,5 cm .....................................................................................15 000

11841.cca 1930-1942 A pécsi Zsolnay gyár gyárudvarának részlete, fotó, Pécs, Zsabokorszky (Jenő)
Mérnök Fényképészeti Műintézetéből, a hátoldalán pecsétekkel jelzett: "Zsabkorszky" és "Zsolnay
Vilmos Keramikai Gyárak Pécs", a hátoldalán feliratozva, 12x17 cm .................................................36 000

11842.cca 1915-1920 Galíciai, orosz városképek, 8 db, 9×14 cm / cca 1915-1920 Galicia, photos of
Russian cities, 8 pcs, 9×14 cm .............................................................................................................4 000

11843.cca 1910 A csengöldi népiskola épületének fotója, fotó kartonon, 8,5x12 cm ......................................4 000
11844.cca 1900-1910 Fiumei-kikötő részlete, a benne horgonyzó hajókkal, fotó kartonon, 9x12 cm / cca

1900-1910 Fiume-Rijeka, part of the harbour with ships, photo on cardboard, 9x12 cm ......................4 000
11845.cca 1900-1910 Fiumei-kikötő részlete, a benne horgonyzó hajókkal, fotó kartonon, 9x12 cm / cca

1900-1910 Fiume-Rijeka, part of the harbour with ships, photo on cardboard, 9x12 cm ......................4 000
11846.cca 1900 A beregsomi (Kárpátalja) Lónyay-kastély 3 db fotója, fotó kartonon, a hátoldalon

feliratozva, az egyik fotó felületén foltokkal, 11x15 cm és 10x14 cm közötti méretben / cca 1900
Beregsom (ukránul ??? (Som) in Carpatho-Ukraine, Lónyay-castle, 3 pcs of photos, on e of them
spotty, between 11x15 cm and 10x14 cm ...........................................................................................20 000
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11847.cca 1900 A tuzséri Lónyay-kastély 2 db fotója, fotó kartonon, a hátoldalon feliratozva, 11x15 cm
és 11x15,5 cm .....................................................................................................................................10 000

11848.cca 1920-1930 Besztercebánya 2 db fotó, egyiken a főtérrel, 6x9 cm / cca 1920-1930 Banska
Bystrica, 2 photos, 6x9 cm ....................................................................................................................2 000

11849.cca 1920-1930 Felvidéken készült fotók: Trencsén, Szepesváralja (háttérben a Szepesi várral),
Lőcse,..stb, összesen, 8 db, 6x9 cm és 6x8 cm közötti méretben ........................................................2 000

11850.cca 1900 Erdély, Hunyad-Vaskapu vaútállomás sínautóval / cca 1900 Transylvania
Hunyad-Vaskapu railway-station with rail-car, 11x13 cm ....................................................................20 000

11851.cca 1900 Gorlice, Galícia, vásártér, hátoldalon feliratozott fotó, keményhátú fotó, vágott karton,
12×18 cm ............................................................................................................................................11 000

11852.cca 1910 Liptói-Árvai hegyek a Magas-Tátrában a Rohács-völgyből, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5×16 cm/ Mountain of Western Tatras from Roháčska valley, photograph taken by
Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm ...................................................................................3 000

11853.cca 1910 Idillikus kert, a Magas Tátra sziklaormai a Tarpataki völgyben, Erdélyi Mór felvétele,
hátulján feliratozva, 11,5×16 cm/ cca 1910 Idyllic Garden, crag of the High Tatra from the Studená
valley, photograph taken by Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm ......................................3 000

11854.cca 1910 Vadorzó-hágó a Magas-Tátrában, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm/
cca 1910 Mięguszowiecki pass under Chłopek in the High Tatra, photograph taken by Mór Erdélyi,
with notes on its back, 11,5×16 cm .......................................................................................................3 000

11855.cca 1910 Kilátás a Lomnici csúcsól a Magas-Tárában, Erdélyi Mór felvétele, Erdélyi Mór felvétele,
hátulján feliratozva, 11,5×16 cm/ cca 1910 The view from the Lomnický Peak in the High Tatra,
photograph taken by Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm .................................................3 000

11856.cca 1910 Kilátás a Tengerszem-csúcsól a Magas-Tárában, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5×16 cm/ cca 1910 The view from the Rysy Peak in the High Tatra, photograph
taken by Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm ....................................................................3 000

11857.cca 1910 Kilátás a Tengerszem-csúcsól a Magas-Tátrában dél felé, Erdélyi Mór felvétele, Erdélyi
Mór felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm/ cca 1910 The view to south from the Rysy Peak in
the High Tatra, photograph taken by Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm ........................3 000

11858.cca 1910 Kilátás a Tengerszem-csúcsól a Magas-Tárában dél felé, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5×16 cm/ cca 1910 The view to south from the Rysy Peak in the High Tatra,
photograph taken by Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm .................................................3 000

11859.cca 1910 Fogarasi-havasok a Szombatfalvi-völgyből, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva,
11,5×16 cm /  cca 1910 The Valea Sambetei in the Masivul Făgărasului, photograph taken by Mór
Erdélyi, vintage photo, with notes on its back, 11,5×16 cm ..................................................................3 000

11860.cca 1910 Brassó vidéki hegyek, Vidambák völgye, hátul a Bucsecs, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5×16 cm / cca 1910 The Mountains in countryside of Brasov (Brasov/ Kronstadt),
Vidambak valley, with the Bucegi in the back, photograph taken by Mór Erdélyi, vintage photo, with
notes on its back, 11,5×16 cm ..............................................................................................................3 000

11861.cca 1910 A Tömös-patak völgye, a háttérben a honvédemlékművel, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5×16 cm / cca 1910 The valley of Timis river, with the Honvéd Monumental in the
back, photograph taken by Mór Erdélyi, vintage photo, with notes on its back, 11,5×16 cm ................3 000

11862.cca 1910 Brassó vidéki hegyek, kémény a Királykő nyugati oldalán, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 16×11,5 cm / cca 1910 The Mountains in countryside of Brasov (Brasov/ Kronstadt),
with a chimney in the west of Piatra Craiului (Königstein), photograph taken by Mór Erdélyi, vintage
photo, with notes on its back, 16x11,5 cm ............................................................................................3 000

11863.cca 1910 Brassó vidéki hegyek, kémény a Királykő nyugati oldalán, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5x16 cm / cca 1910 The Mountains in countryside of Brasov (Brasov/ Kronstadt),
with a chimney in the west of Piatra Craiului (Königstein), photograph taken by Mór Erdélyi, vintage
photo, with notes on its back, 11,5x16 cm ............................................................................................3 000

11864.cca 1910 Vistea vízesés a Fogarasi hegyekben, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva, 16x11,5
cm / cca 1910 Vistea waterfall in the Mountain of Fogaras, photograph taken by Mór Erdélyi,
vintage photo, with notes on its back, 16x11,5 cm ................................................................................3 000

11865.cca 1900-1910 Szilágybagosi Bánffy-kastély fotója, fotó kartonon, a felületén kopásnyomokkal,
8x10 cm .................................................................................................................................................4 000

11866.cca 1954 Úttörő nevű hajó a Balatonon, vintage fotó, 6,5x9,5 cm ........................................................1 400
11867.1880 Semmeringbahn, Ausztria (Austria), 12 db eredeti fotót tartalmazó leporellófüzet, szép

állapotban, 10,5×7 cm / leporello with 12 photos, good condition .......................................................12 000
11868.1933 Montenegro, 6 db vintage fotó, feliratozva, datálva, 5,5x8,3 cm és 7,1x9 cm között / 1933

Montenegro, 6 pcs of vinatge photos, with description and date, between 5,5x8,3 cm and 7,1x9 cm .2 000
11869.cca 1942 és 1944 között, Kolozsváron készült felvételek, Lányi Ottó hagyatékából 7 db feliratozott,

vintage fotó, köztük a fotós arcképe is, 6×8,5 cm .................................................................................2 000
11870.cca 1882 Esztergomi bazilika és a belváros látképe, keményhátú fotó Móller Lajos esztergomi

műterméből, 10x14 cm ........................................................................................................................16 000
11871.cca 1896 Szabadkai részletek, 4 db keményhátú fotó, Pietsch Ferencz műterméből, részben

sérült, 15x10 cm / cca 1896 Subotica, 4 photos, some of them damaged, 15x10 cm ........................12 000
11872.cca 1920 Alföldi szélmalmok, 2 db vintage fotó, jelzés nélkül, Kerny István (1879-1963) budapesti

fotóművész hagyatékából, 8,5x11,4 cm / windmills, 2 photos ..............................................................1 600
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11873.1870 Linz látképe, keményhátú fotó Fink műterméből, hátoldalon feliratozva, jó állapotban, 6×10,5
cm / Linz, Austria, vintage photo ...........................................................................................................4 000

11874.1880 Schloss Ort, Gmunden, Ausztria, keményhátú fotó Baldi&Würthle műterméből, 6×10,5 cm /
Schloss Ort, Gmunden, Austria, vintage photo .....................................................................................4 000

11875.cca 1880 Kaszinó Gmundenben, Ausztria, keményhátú fotó Baldi&Würthle műterméből, 6×10,5 cm
/ Casino in Gmunden, Austria, vintage photo ........................................................................................4 000

11876.cca 1870 Hallstatt, Ausztria (Austria), keményhátú fotó Elssenwenger műterméből, 6×10,5 cm /
vintage photo .........................................................................................................................................4 000

11877.cca 1870 Gosauzwang, Hallstatt, Ausztria (Austria), háttérben a híddal, keményhátú fotó, 6×10,5
cm / vintage photo .................................................................................................................................4 000

11878.cca 1870 Pozsony/Pressburg/Bratislava (Felvidék) városát ábrázoló metszet fotója kartonon,
Joseph Bermann műterméből, szép állapotban, 6×10,5 cm / vintage photo ........................................3 000

11879.cca 1898 Maribor, Szlovénia, keményhátú fotó Heinrich Krappek műterméből, 11×16,5 cm /
Maribor, Slovenia, vintage photo ...........................................................................................................3 800

11880.cca 1910 Fogarasi-havasok, a Szombatfalvi-völgy fölött, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva,
11,5×16 cm /  cca 1910 Masivul Făgărasului, above the Valea Sambetei, photograph taken by Mór
Erdélyi, vintage photo, with notes on its back, 11,5×16 cm ..................................................................3 000

11881.cca 1980 Kecskemét, városképek, épületek, műemlékek, életképek, Vincze János (1922-1998)
kecskeméti fotóművész hagyatékából 59 db vintage NEGATÍV és diapozitív, 24x36 mm ...................3 200

11882.cca 1962 Veszprém, képriport a városról, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter
hagyatékából 31 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................3 200

11883.1872 Temesvár, király látogatása, sztereófotó, 8,5×17,5 cm / Timisoara, Franz Joseph I, stereo
photo ...................................................................................................................................................28 000

11884.1903 Temesvár, sáncok lerombolása, sztereófotó, 8,5×17,5 cm / Timisoara, stereo photo ...............16 000
11885.1875 Temesvár, pályaudvar, sztereófotó, 8,5×17,5 cm / Timisoara, railway station, stereo photo ....40 000
11886.cca 1910 Belgrád 9 db nagyobb méretű, feliratozott fotó a régi Belgrádról, érdekes részletekkel,

régi török negyed, stb. / ca 1910 9 Interesting photos of Belgrade with dissapeared parts, such as
the Turkish quarter and so on. 17x12 cm ............................................................................................28 000

11887.cca 1870-1880 Mondsee városának látképe a Szent-Mihály Bazilikával, háttérben a hegyekkel, fotó
kartonon, 18x22 cm ...............................................................................................................................5 000

11888.cca 1925 Áruszállító tevék valahol Törökországban, Hutzl Leo fotója, hátoldalon feliratozva, jó
állapotban, 13×18 cm / camels in Turkey ..............................................................................................3 600

11889.cca 1880 Gróf Wenckheim Frigyes ókígyósi palotája, kartonra kasírozott fotó, Vörös Kálmán
műterméből, 20×19 cm .......................................................................................................................40 000

11890.1899 Foča látképe (Bosznia-Hercegovina.), 1899. május 28., egy itt állomásozó magyar katona
bejegyzésével feliratozva a hátoldalán, fotó kartonon,10x15 cm. /  1899 View of Foča
(Bosnia-Herzegovina), 28th may 1899., with notices of a Hungarian soldier on the back, photo on
board, 10x15 cm. ................................................................................................................................10 000

11891.1899 Foča (Bosznia-Hercegovina) látképe a keleti kaszárnyával (K. u. K. Ost-Kaserne), 1899.
május 20., egy itt állomásozó magyar katona bejegyzéseivel feliratozva, a hátoldalán:
Hlavina-Brdo, fotó kartonon,10x15 cm/  1899 View of Foča (Bosnia-Herzegovina) with the "K. u. K.
Ost Kaserne", 20th may 1899., with notices of a Hungarian soldier, on the back: Hlavina-Brdo,
photo on board, 10x15 cm. .................................................................................................................10 000

11892.1899 Foča a látképe (Bosznia-Hercegovina.), mellette a kanyargó Drinával, háttéreben a déli
kaszárnya, 1899. május 28., egy itt állomásozó magyar katona bejegyzésével feliratozva a
hátoldalán, fotó kartonon,1x15 cm/  1899 View of Foča (Bosnia-Herzegovina) with the Drina river,
and the "K. u. K. Süd Kaserne" on the background, 20th may 1899., with notices of a Hungarian
soldier, on the back, photo on board, 11x15 cm. ................................................................................10 000

11893.1899 Foča a Ćehotina és a Drina folyók mellett, a Rudolf-mecsettel (Rudolfs-moschee) és az
északi kaszárnyával, (Bosznia-Hercegovina.), 1899. május 28., egy itt állomásozó magyar katona
bejegyzéseivel feliratozva a hátoldalán, fotó kartonon,10x15 cm/  1899 View of Foča
(Bosnia-Herzegovina), with the rivers Ćehotina and Drina rivers, with the Rudolf-mosque
(Rudolfs-moschee) and the "K. u. K. Nord Kaserne", 28th may 1899., with notices of a Hungarian
soldier on the back, photo on board, 10x15 cm. .................................................................................10 000

11894.1899 Foča látképe a Ćehotina és a Drina folyók között. Rajta a tiszti kaszinóval, és a
Rudolf-mecsettel (Rudolfs-moschee) és az északi kaszárnyával. (Bosznia-Hercegovina.), 1899.
május 28., egy itt állomásozó magyar katona bejegyzéseivel feliratozva a hátoldalán, fotó
kartonon,11x16 cm/ 1899 View of Foča (Bosnia-Herzegovina) between Ćehotina and Drina rivers,
with Officers-Casino, and Rudolf-mosque (Rudolfs-moschee) and the "K. u. K. Nord Kaserne",
28th may 1899., with notices of a Hungarian soldier on the back, photo on board, 10x16 cm. ..........10 000

11895.1941 Nagybaracska, a baracskai halászcsára fotója, fotó kartonon, feliratozva, 17x23 cm .................5 000
11896.cca 1888 Esztár látképe, a háttérben az Erdődy-Szunyogh-villával, fotó kartonon, foltos kartonnal,

a hátoldalon illusztrációval, 13x20 cm .................................................................................................10 000
11897.cca 1895-1900 Ismeretlen magyar kastély (vadászkastély?) enteriőr. Klösz György felvétele.

Keményhátú fotó kartonon. 23,5x34 cm. ............................................................................................12 000
11898.1940 Kolozsvár, Erdélyi bevonulás fotói, 50 fotó 14 kartonra ragasztva, életképek, katonák, és

városképek,...stb., 8x11 cm és 9x14 cm .............................................................................................50 000
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11899.1938 Felvidéki bevonulás albumlapokon, a bevonulás mellett nagyszámú város és életkép is,
Ipolyság, Kassa, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Munkács, Tiszaújlak, Léva, Somorja, Ungvár,
Tornaalja, Szádalja, Kranszahorka, RImaszécs, Rozsnyó, 1938. XI. 12-XI. 27., közte város és
életképek is, 92 db feliratozott, dátumozott fotó 37 db karton albumlapon, 11x9 cm és 5x4 cm
közötti méretben ..................................................................................................................................75 000

11900.cca 1895-1900 Koháryháza, Felvidék, a Coburg kastély. Klösz György felvétele. Keményhátú fotó
kartonon. 23,5x34 cm. / Pohorelá, Slovakia, Coburg castle. Photo by GYörgy Klösz, on cardboard,
23,5x34 cm ..........................................................................................................................................20 000

11901.cca 1880 Nagyszeben, Disznódi utca, kartonra kasírozott, feliratozott fotó, 10,5×13,5 cm ................28 000
11902.1941 A bajai Sugovicapart-Pandursziget részletének fotója, fotó kartonon, feliratozva, 23x17 cm ......5 000
11903.cca 1900 Ceglédi vasútállomás, előtte az állomás dolgozóival, fotó kartonon, Száger M. czeglédi

műterméből, a karton körbevágott, kopott, foltos, az egyik sarkán hiánnyal, a fotó felületén
kopásnyomokkal, 24x30 cm ................................................................................................................12 000

11904.1909 Az épülő komáromi vasúti Duna-híd, a híd előtt az építők/tervezők csapatával, fotó kartonon,
foltos, 23x29 cm ..................................................................................................................................18 000

11905.1909 Az épülő komáromi vasúti Duna-híd, fotó kartonon, 22x28 cm ..................................................22 000
11906.1909 Az épülő komáromi vasúti Duna-híd, fotó kartonon, foltos, 23x29 cm .......................................26 000
11907.1912 A bajai Duna-híd, fotó kartonon, "Magy. Kir. Államvasutak Gépgyára Budapesten" feliratú

kartonon, 23x29 cm .............................................................................................................................14 000
11908.1909 Az épülő komáromi vasúti Duna-híd, fotó kartonon, 23x29 cm ..................................................30 000
11909.1909 Az épülő komáromi vasúti Duna-híd, fotó kartonon, 23x29 cm ..................................................26 000
11910.cca 1880 Nagyszeben, Pfingerlingstiege, kartonra kasírozott, feliratozott fotó, 14,5×10 cm / cca

1880 Sibiu (Hermannstadt), Pfingerlingstiege, photo on cardboard, with description 14,5×10 cm .....28 000
11911.cca 1960 Magasugrók, 4 db vintage fotó, 9x12 cm ...............................................................................1 600
11912.1908 Gyöngyös, Országos kiállítás, 2 db fotólap: Csoportkép Mezőssy Béla (1870-1939)

földművelésügyi államtitkár és Kállay gróf a felvételen, feliratozott + Vöröskereszt Egyesület sátra,
Somogyi Miklós (1892-1918) plakátja utáni illusztrációval. Utóbbi Fantó és Steiner fényképészek
műtermében készült, szárazpecséttel jelzett. 9x14 cm .........................................................................2 800

11913.cca 1900 Nevesinje, Bosznia-Hercegovina. bosnyák férfiak / Bosnian men. 11x17 cm .......................3 000
11914.1938 A Középeurópai Hölgy Kupán győztes magyar teniszválogatott tagjai a budaörsi repülőtéren

az indulás előtt. Gaby fotó. Jelezve, nevesítve. 12x8 cm ...................................................................15 000
11915.cca 1930-1940 Teniszezők, 8 db fotó azonosítatlan helyszínnel (feltehetőleg XI. kerület?), 6x6 cm ...5 000
11916.cca 1930 A hüvösvölgyi "nagyrét" vurstlijának fotója, fotó feliratozott kartonon, 11,5x8,5 cm ..............9 000
11917.1930 Kont Oszkár Szódásüvegfej Gyártó üzemének fotója, Bp., Hírlap Fotoriport Iroda

bélyegzéssel a hátoldalán, fotólap, a hátoldalán pecséttel, feliratozva, 8x13 cm ...............................15 000
11918.1934 MÁV Konzum Szövetkezeti Boltjának 8. számú Damjanich utcai csemege és fűszer üzletének

fotója, a bolt előtt a dolgozókkal, a hátoldalon aláírásaikkal, dátumozva, pecséttel, 8x11 cm ..............4 000
11919.cca 1930-1942 A pécsi Zsolnay gyárban a porcelán kemence kiszedése, előtérben chamotte-fokok,

amelyekben a porcelán edény a kemencébe kerül, fotó, Pécs, Zsabokorszky (Jenő) Mérnök
Fényképészeti Műintézetéből, a hátoldalán pecsétekkel jelzett: "Zsabkorszky" és "Zsolnay Vilmos
Keramikai Gyárak Pécs", a hátoldalán feliratozva, 12x17 cm ...............................................................9 000

11920.cca 1930-1942 A pécsi Zsolnay gyár korongos műhelyének részlete, fotó, Pécs, Zsabokorszky
(Jenő) Mérnök Fényképészeti Műintézetéből, a hátoldalán pecsétekkel jelzett: "Zsabkorszky" és
"Zsolnay Vilmos Keramikai Gyárak Pécs", a hátoldalán feliratozva, 12x17 cm ....................................9 000

11921.cca 1930 A budapesti Magyar Keramiai Gyár keramit sajtóházának részlete, fotó, a hátoldalon
pecséttel jelzett: "Magyar Keramiai Gyár Rt.", az egyik sarkán egészen kis hiánnyal, 12x17 cm ......60 000

11922.cca 1930 A pesti Kőszénbánya - 'S Téglagyár Társulat nagy porcelán szigetelőiről készült
reprezentatív üzemi fotó, a hátoldalon pecséttel jelzett: "Kőszénbánya - 'S Téglagyár Társulat
Pesten", feliratozva, 12x17 cm ............................................................................................................70 000

11923.cca 1930 A pesti Kőszénbánya - 'S Téglagyár Társulat porcelán esztergályos műhelyének
részelte, fotó, a hátoldalon pecséttel jelzett: "Kőszénbánya - 'S Téglagyár Társulat Pesten",
feliratozva, 12x17 cm ..........................................................................................................................80 000

11924.cca 1930 A pesti Kőszénbánya - 'S Téglagyár Társulat porcelán szigetelő raktárának részelte,
fotó, a hátoldalon pecséttel jelzett: "Kőszénbánya - 'S Téglagyár Társulat Pesten", feliratozva,
12x17 cm .............................................................................................................................................70 000

11925.cca 1930 A Salgótarjáni Üveggyár Rt. kádkemence üzemének részlete, fotó, a hátoldalon
pecséttel jelzett: "Salgótarjáni Üveggyár Rt.", feliratozva, 12x17 cm ..................................................80 000

11926.cca 1930 A Salgótarjáni Üveggyár Rt. demizson fonodájának részlete, fotó, a hátoldalon pecséttel
jelzett: "Salgótarjáni Üveggyár Rt.", feliratozva, 12x17 cm .................................................................90 000

11927.cca 1900 Ferrotípia (vaslemezre készült gyorsfénykép), felületén hajlások, 9,5x6,5 cm .....................1 600
11928.cca 1900-1910 Turisták egy csoportja a bálványosi (Torja/Bálványosfürdői) Büdös barlangnál, fotó

kartonon, 8x10 cm .................................................................................................................................4 000
11929.cca 1930 Az Est folyóirat szedése az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. üzemében, fotó, a

hátoldalon pecséttel jelzett: "Athenaeum", feliratozva, 11x16 cm .........................................................3 200
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11930.1927 Hévízfürdő, Radics Béla Zenekara Budapestről, feliratozott fotó, hátoldalon pecséttel jelzett,
10,5×15 cm .........................................................................................................................................12 000

11931.cca 1920-1930 Weiss Manfréd Gyár kerékpár pavilonja egy kiállításon, fotó, 8,5x5,5 cm ...................2 000
11932.1917 Felsőbányai Teréz-akna ércbánya előtt állók beszédet hallgatnak, feliratozva, 8,5x12 cm /

1917 Baia Sprie, speech at the mine, with description, 8,5x12 cm .......................................................7 000
11933.cca 1932 Kandó-mozdony készítőinek csoportképe, háttérben a Kandó-mozdonnyal, 10x16 cm .....10 000
11934.cca 1962 Vaddisznó vadászat, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 8 db

vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................................................2 000
11935.cca 1935 Szentpál Olga (1895-1968) mozgásművészeti csoportjáról készült NEGATÍV, 36x47 mm ..2 000
11936.cca 1935 Mozgásművészeti kompozíció szabadban, 1 db szabadon felhasználható NEGATÍV,

24x36 mm .............................................................................................................................................2 000
11937.cca 1910 Jelzés nélküli, keményhátú vintage fotó, ún. malver formátumban, 16,2x8 cm ....................1 600
11938.cca 1903 Budapest, Pottok Sándor fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,

16,3x8,2 cm ...........................................................................................................................................1 600
11939.cca 1922 Szabadka, Vajda Sándor fényképész műtermében készült, keményhátú, feliratozott

vintage fotó, 16,2x10,5 cm ....................................................................................................................1 600
11940.cca 1910 Vác, Schubert A. fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 16,1x10,6

cm .........................................................................................................................................................1 600
11941.1907 Budapest, Pottok Sándor fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, datálva

és sorszámozva, ez volt a műterem 10202-es sz. felvétele, felületi sérüléssel, 16,3x8,2 cm ..............1 600
11943.cca 1905 Nyitra, Kallós Dezső fényképész műtermében készült keményhátú vintage fotó, 10,4x6,3

cm .........................................................................................................................................................1 400
11944.cca 1910 Pancsova, Rechnitzer Károly fényképész műtermében készült keményhátú vintage fotó,

10,5x6,5 cm ...........................................................................................................................................1 400
11945.1909 Zagreb, a Makart műteremben készült keményhátú vintage fotó, magyar nyelvű felirattal, szép

hátlap grafikával, 16,3x10,5 cm ............................................................................................................1 600
11946.cca 1895 Sopron, Brückner J. fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 14,5x7,6

cm .........................................................................................................................................................1 600
11947.cca 1888 Budapest, Kirschner Vince fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,

részben színezett, 16,2x11 cm .............................................................................................................1 600
11948.cca 1951 Mosonyi Antalné (?-?), (Marika fotó) kiskunfélegyházi műtermében készült 13 db vintage

síkfilm NEGATÍV, 9x12 cm és 12x16 cm között ....................................................................................2 400
11949.1973 Divat fotók, professzionális műtermi felvételek, 7 db szabadon felhasználható, vintage síkfilm

NEGATÍV, 12x9 cm ...............................................................................................................................2 400
11950.cca 1969 előtt készült 13 db vintage fotó, Tiszavölgyi József (1909-?) budapesti fotóriporter

hagyatékából, az egyik fotó hiányos, szakadt, 8,5×13,5 cm .................................................................2 400
11951.cca 1950 Krisztus áldásával, Mosonyi Antalné (?-?), (Marika fotó) kiskunfélegyházi műtermében

készült 13 db vintage síkfilm NEGATÍV, 9x12 cm és 10x15 cm között .................................................2 400
11952.cca 1965 Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 13 db vintage NEGATÍV,

többféle témáról, 6x6 cm és 9x12 cm között .........................................................................................2 000
11953.1942 Kassa, Lányi Ottó hagyatékából 9 db feliratozott, vintage fotó, köztük a fotós arcképe is,

9,5x6,7 cm és 8,5x6,1 cm között ...........................................................................................................2 000
11954.1900 Hodonin (Csehország), A. Kucera fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,

16,3x10,4 cm .........................................................................................................................................1 600
11955.1897 Újszandec (Lengyelország), Andrejevski fényképész pecsétjével jelzett, keményhátú vintage

fotó,16,2x10,9 cm ..................................................................................................................................1 600
11956.cca 1867 Eger & Marienbad, J. Th. Meier fényképész műtermében készült, keményhátú vintage

fotó, 10,5x6,5 cm ...................................................................................................................................1 400
11957.cca 1880 Budapest, Klösz György (1844-1913) fényirdai műtermében készült keményhátú vintage

fotó, 16,5x10,6 cm .................................................................................................................................1 600
11958.1896 Budapest, Koller Károly (1838-1889) tanár utódai, császári és királyi udvari fényképészek

műtermében készült keményhátú vintage fotó, 10,8x6,9 cm ................................................................1 600
11959.cca 1935 ,,Cinci Martin" feliratú, vintage fotó a Rhythmus zenész és artista ügynökség pecsétjével

ellátva, 14,7x10,5 cm ............................................................................................................................1 600
11960.cca 1954 Budapest, villamosvezetők és villamos vagy autóbusz kalauzokról készített felvételek,

Tiszavölgyi József (1909-?) budapesti fotóriporter hagyatékából 6 db vintage fotó + 1 db NEGATÍV,
utóbbiról nincs pozitív kép, 6x6 cm és 14x9 cm között .........................................................................2 000

11961.1901 Petrozsény (Petrosény), vasúti vendéglő, mulatozó társaság katonákkal és civilekkel,
háttérben M. Kir. Államvasutak menetrendjével. Keményhátú fotó Joánovits és Sternád
műterméből, törésnyommal., 10x14,5 cm / 1901 Petrosani-Petroschen, railway restaurant with
soldiers and civilians. Photo on cardboard, damaged, 10x14,5 cm ......................................................7 000

11962.cca 1870 Besztercebánya, Gutkaiss József fényképész műtermében készült, keményhátú vintage
fotó, 16,4x10,7 cm .................................................................................................................................1 600
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11963.cca 1880 Eszék, Knittel György fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
16,2x11,3 cm .........................................................................................................................................1 600

11964.cca 1899 Besztercebánya, Lechnitzky Ottó fényképész műtermében készült, keményhátú vintage
fotó, 16,8x8 cm ......................................................................................................................................1 600

11965.cca 1890 Batavia (Jakarta, Indonézia), Woodbury & Page fényképész műtermében készült,
keményhátú vintage fotó, egy magyar család albumából kiemelve, 16,5x10,8 cm ..............................1 600

11966.cca 1890 Beszterce, Häusler fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 16,2x10,4
cm .........................................................................................................................................................1 600

11967.cca 1910 Vidám társaság, vintage fotó kartonra ragasztva, 11x6,9 cm ................................................1 600
11968.1905 Pécs, Zelesny Károly (1848-1913) Ő császári és királyi fensége, József főherceg udvari

fényképésze, pécsi fényképészeti műtermében készült, keményhátú vintage fotó, kopott sarkokkal
16,3x8 cm ..............................................................................................................................................1 600

11969.cca 1905 Szentes, özv. Hegedűs Vilmosné fényképész műtermében készült, keményhátú vintage
fotó, 16,3x10,8 cm .................................................................................................................................1 600

11970.cca 1910 Som-Csurgó, Molnár Júlia fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
16,3x10,6 cm .........................................................................................................................................1 600

11971.1905 Temesvár, Róna és Dajkovits fényképészek műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
16,8x10,6 cm .........................................................................................................................................1 600

11972.cca 1895 Budapest, Erdélyi Mór (1866-1934) császári és királyi udvari fényképész műtermében
készült, keményhátú vintage fotó, 16×8,5 cm .......................................................................................1 600

11973.cca 1910 Szeged, Auer Fivérek fényképészeti műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
11x16,1 cm ............................................................................................................................................1 600

11974.cca 1910 Budapest, Munkácsy feliratú pecséttel ellátott, vintage fotó, egy Beszterczebányán
szolgálatot teljesítő egyházi személyről, 16x11 cm ..............................................................................1 600

11975.1912 A magyar olimpiai csapat bevonulása a stockholmi olimpia megnyitó ünnepségekor a királyi
páholy előtt, hátoldalon feliratozott eredeti fotó, jó állapotban, 9×15 cm / 1912 the Hungarian team
at the Stockholm Olympic Games, in fron of the royal tribune, with description, in good condition,
9×15 cm ................................................................................................................................................8 000

11976.1914 Cigány tábor, fotó, jó állapotban, 8×14 cm ..................................................................................8 000
11977.1912 Blériót repülőgépe egy londoni repülőbemutatón és versenyen, fotólap, 9×14 cm / airplane of

Blériot, photocard ..................................................................................................................................4 000
11978.1903 Abbazia, E. Jelussich fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, Révai

Dezső felirattal, a kép nyilvántartási száma 3267, 16,5x11 cm ............................................................1 600
11979.ccca 1900 Nagybecskerek, Oldal István (1828-1916) nagybecskereki festész és fényképész

műtermében készült, vizitkártya méretű, vintage fotó, 10,3x6,5 cm .....................................................1 600
11980.cca 1920-1930 4 db vadászati témájú fotólap, 9x14 cm .......................................................................3 000
11981.cca 1920 Mezőkeresztes, Gattyán István Uránia fényképészete által készített iskolai csoportkép,

keményhátú vintage fotó, különleges, egyedi jelzéssel ellátva, egy viaszpecsétbe foglalt
fényképezőgép látható rajta, 10,6x16,7 cm ..........................................................................................1 600

11982.1909 Budapest, Haberfeld K. fényképész műtermében készült, keményhátú, feliratozott vintage
fotó, 15,9x8,8 cm ...................................................................................................................................1 600

11983.cca 1895 Szeged, Keglovich Emil (?-?) fényképészeti és festészeti műintézetében készült,
keményhátú, feliratozott vintage fotó, 14,8x7,5 cm ...............................................................................1 600

11984.cca 1890 Az orosz "Russia" gőzös, többnyire kivándorlókat szállító hajó fedélzete, amerikai
kikötőben, sztereófotó, 8,5×17,5 cm / Steamer Russia, deck view, stereophoto ..................................4 000

11985.cca 1930 23 db síelési témájú fotó és fotólapok, 5,5x4 cm és 9,5x14 cm közötti méretekben .............5 500
11986.cca 1944 Csendőr menetfelszerelésben, a kiskunfélegyházi Marika-fotó műteremben, 1 db vintage

üveglemez NEGATÍV, 15x10 cm ..........................................................................................................3 200
11987.cca 1928 Automobilok versenye a budai hegyekben, 5 db vintage üveglemez NEGATÍV, 4,5x6 cm

.............................................................................................................................................................50 000
11988.cca 1935 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész hagyatékából 14 db vintage

üveglemez NEGATÍV, a tároló dobozon szereplő felirata szerint a legjobb kiállítási és
tudományos felvételei, 9x6 cm ..........................................................................................................260 000

11989.cca 1948 előtt készült felvételek polgári személyekről, a kiskunfélegyházi Marika-fotó műteremben,
17 db vintage üveglemez NEGATÍV, 9x12 cm és 9x6 cm ....................................................................3 200

11990.Tarr Béla (?-?): Sátántangó - egy film részletei, címkével jelzett fotók, 3 db, 13×18 cm ......................5 000
11991.cca 1900 Budapest, Uher Ödön (1862-1931) császári és királyi udvari fényképész műtermében

készült, keményhátú vintage fotó, 21,2x13 cm .....................................................................................1 600
11992.cca 1965 Budapesti divatbemutató (valószínűleg nem a gyári munkásnők számára készültek a

bemutatott ruhák), Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 37 db vintage
NEGATÍV, 6x6 cm .................................................................................................................................4 000

11993.1934 Az első magyar folyó és tengerjáró kereskedelmi hajó a Budapest. A sólyán, a Dunán,
Jaffában, megérkezése első útjáról Alexandriából megépítésére a következő évben. 5 fotó 22x14
cm - től 6x8 cm ig. / The first commercial sea and river cruise ship Budapest. During and after
manufacturing, in Jaffa, on the return from the first trip from Alexandria 5 photos .............................12 000
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11994.Strelisky: Felolvasás Homerből.  Károlyi Erzsébet / Dessewffy Karolina gófnő (1870-1950) / gróf
Apponyi Franciska (1879-1958) / gróf Csekonics Gyula (1875-1957) / sárvár-felsővidéki Széchenyi
Johanna grófnő (1872-1957) / gróf Ráday Gedeon (1972-1937) főispán, politikus, belügyminiszter
fotómontázsolt képe 21x12 cm ...........................................................................................................18 000

11995.cca 1961 Iregszemcsei képriport, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából
25 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ..........................................................................................................2 400

11996.cca 1898 Baja, Goldstein R. fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 19,8x14
cm .........................................................................................................................................................1 600

11997.cca 1912 Budapest, Brunhuber Géza fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
11,4x20,3 cm .........................................................................................................................................1 600

11998.cca 1880 Zombor, Stojanovits Tihamér fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
a karton viseltes állapotban, 20,4x9,5 cm .............................................................................................1 600

11999.cca 1910 Székely Aladár (1870-1940) fényképészeti műintézetében készült, keményhátú, vintage
fotó, felirata szerint Horváth Zselykéről, 20,4x10,8 cm .........................................................................1 600

12000.1904 Esztergom, Klomann Nándor fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
21,2x13,1 cm .........................................................................................................................................1 600

12001.1903 Budapest, felirata szerint pompás jó kép Bozó Pálnéról, Goszleth István (1850-1913)
budapesti fényképész műtermében készült, keményhátú, vintage fotó, 21x10,7 cm ...........................1 600

12002.1899 Budapest, Strelisky Lipót (1807-1905) osztrák császári és magyar királyi udvari fényképész
műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 20,6x11,2 cm .............................................................1 600

12003.cca 1910 Kaposvár, Langsfeld Mór Fiai fényképészeti műtermében készült keményhátú vintage
fotó, 20,7x11 cm ....................................................................................................................................1 600

12004.1905 Pozsony, Mindszenty Béla fényképész műtermében készült, keményhátú, vintage fotó,
20,6x11,3 cm .........................................................................................................................................1 600

12005.cca 1897 Budapest, Goszleth István (1850-1913) budapesti fényképész műtermében készült,
keményhátú, vintage fotó, 20,5x10,5 cm ..............................................................................................1 600

12006.1909 Budapest, Strelisky Sándor (1851-1922) császári és magyar királyi udvari fényképész
műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 21x13 cm ...................................................................1 600

12007.cca 1975 Fotografikák, 7 db szabadon felhasználható, vintage síkfilm NEGATÍV, 8x10 cm és
11x8,5 cm ..............................................................................................................................................2 400

12008.cca 1976 Nyomdaipari raszter NEGATÍVOK, 7 db síkfilm, 6x9 cm és 13x18 cm között .......................1 600
12009.cca 1945 előtt készült vegyes témájú felvételek tétele, 145 db vintage NEGATÍV, 6x9 cm .................3 200
12010.cca 1901 Budapest, Goszleth István (1850-1913) és Fia budapesti fényképészek műtermében

készült, keményhátú, vintage fotó, 21,1x10,8 cm .................................................................................1 600
12011.cca 1880 Kozmata Ferencz (1864-1902) császári és királyi udvari fényképész műtermében készült,

keményhátú vintage fotó, 20,3x10,9 cm ...............................................................................................1 600
12012.1900 Budapest, Strelisky Lipót (1807-1905) császári és királyi udvari fényképész műtermében

készült, keményhátú, vintage fotó, amely a 63593-as nyilvántartási számot viseli, 20,7x11 cm ..........1 600
12013.cca 1884 Budapest, Koller Károly (1838-1889) tanár, császári és királyi udvari fényképész

műtermében készült keményhátú vintage fotó, hátoldalán részletgazdag grafika a házról, ahol a
műterem működött, ez volt a fényképész 29633-as felvétele, 20,5x9,6 cm ..........................................1 600

12014.cca 1897 Budapest, Erdélyi Mór (1866-1934) császári és királyi udvari fényképész műtermében
készült, keményhátú vintage fotó, 20,2x10,8 cm ..................................................................................1 600

12015.cca 1895 Budapest, Haberfeld K. fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
19x10,2 cm ............................................................................................................................................1 600

12016.cca 1898 Pápa, Meinhardt Ágoston fényképész műtermében készült keményhátú vintage fotó,
20,2x10,9 cm .........................................................................................................................................1 600

12017.cca 1890 Szombathely, Knebel Ferencz (1835-1911) szombathelyi fényképész műtermében
készült, keményhátú vintage fotó, Szentgyörgyi bácsi felirattal, 20,2x10,6 cm ....................................1 600

12018.cca 1910 Cegléd, Kövesy (?)fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó, 20,5x11
cm .........................................................................................................................................................1 600

12019.cca 1900 Budapest, Liederhoffer Vilmos fényképész műtermében készült, keményhátú vintage fotó,
20,8x11,3 cm .........................................................................................................................................1 600

12020.cca 1910 Karcag, Germány Károly által készített, keményhátú vintage fotó, 18,3x10,8 cm ................1 600
12021.1897 Budapest, Koller Károly (1838-1889) utódai, császári és királyi udvari fényképészek

műtermében készült keményhátú vintage fotó, amely a 38154-es nyilvántartási számot viseli,
16,3x8,5 cm ...........................................................................................................................................1 600

12022.cca 1900 Felvidéki körjegyzők fotói, 8 db kéményhátú fotó, közte 5 aláírttal, további egynek a
hátoldalán pecséttel: " Roszinai Körjegyzőség", Zsolna, Rek Matild (x3),
Trencsén-Trencsénteplic-Pöstyén, Stern M. és Fia, Nagybittse, Spiegel Jakab, Teschen, Heinrich
Sandaurek, Teschen, Wilhelm Pateisky, Wien-Jschl, Carl Neumann műtermeikből, 10x6 cm .............8 000

12023.cca 1944 Gázálarc gyerekeknek, háborús termékfotó, 17x11,5 cm ........................................................800
12024.1982 Megáll az idő című, Gothár Péter rendezte film 7 db werkfotója, 18x13 cm és 13x17 cm

közötti méretben. .................................................................................................................................10 000
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12025.1887 A kolozsvári ipartan-műhelyek gépészeti szakosztályában végzett ifjak baráti emléke.
Feltehetően Császár József, Kolozsvár felvétele. Keményhátú fotó kartonon. Szélein vágott, felső
részé apró foltokkal. 12,5x19 cm. .........................................................................................................6 000

12026.cca 1900 Tűzoltók ünnepi csoportképe díszes egyenruhában, többen kitüntetésekkel, járművekkel
és eszközökkel, háttérben trikolórral. Keményhátú fotó, üvegezett fa keretben, 23x29 cm ...............20 000

12027.cca 1950 Speciális negatívok, amelyek fekete háttér előtt pozitív képként látszanak, Mosonyi
Antalné (?-?), (Marika fotó) kiskunfélegyházi műtermében készült 13 db vintage síkfilm NEGATÍV,
9x12 cm és 12x16 cm között .................................................................................................................3 200

12028.cca 1937 Szeged, Szentgyörgyi Albert és Szentgyörgyi Elvira, utóbbi kép feliratozva, felületén
törésvonal, 2 db vintage fotó, 23,5x14,4 cm és 16x23,4 cm .................................................................2 000

12029.1893 Az Ó-Budai Hajógyár Tűzoltó-Testület III. szakasza, keményhátú fotó, Bp., H. Leon
műterméből, körbevágott, ...................................................................................................................12 000

12030.Versec, vasúti tisztek csoportképe a vasútállomás előtt, fotó, későbbi nagyítás, 26,5×37 cm .............5 000
12031.cca 1950 Kolozsvár, Ágoston (?) fényképész műtermében készült, vintage fotó, 23,3x17,5 cm,

karton 30x20,5 cm .................................................................................................................................1 600
12032.cca 1962 Tiszavölgyi József (1909-?) budapesti fotóriporter hagyatékából 13 db vintage fotó,

részben jelzett, vagy feliratozott, 8,211,6 cm és 18x24 cm között ........................................................2 400
12033.1908 Bruck vasút tisztviselőinek tablóképe, szecessziós díszítéssel, kartonra kasírozva, 19×26 cm ..6 000
12034.Autóbuszok, teherautók és személyautók vegyes tétele, különféle időpontokban, eltérő

helyszíneken készült felvételek, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 12
db vintage NEGATÍV, 4x6 cm és 6x9 cm között ...................................................................................2 400

12035.cca 1965 Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter hagyatékából 12 db vintage NEGATÍV,
különféle témákról (erdei kisvasút, traktorgyár, halászok, autó, fazekas, szántás, TV reklám, stb...),
6x6 cm ...................................................................................................................................................3 200

12036.cca 1960 Nagyréde, disznóvágás, disznótor, Kotnyek Antal (1921-1990) budapesti fotóriporter
hagyatékából 12 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ....................................................................................3 000

12037.cca 1930 A hölgy lerobbant autóval, az éppen arra gyakorlatozó katonák szállító járművükkel a
segítségére sietnek, 3 db fotó, 4,5x7 cm ..............................................................................................2 400

12038.cca 1965 Budapest, a Vörösmarty téri taxi állomáson várakozó színésznők, 19x29 cm ......................1 000
12039.1941 Berlin és Budapest, Harry Somossy által dedikált vintage fotó, szélén törésvonal, 23x17,2 cm .1 600
12040.cca 1955 Kézzel színezett, műtermi felvétel, jelzés nélküli vintage fotó, kasírozva, 23,8x17,5 cm ......1 400
12041.1928 Nagykálló, Szabolcs vezér Reálgimnázium tanulói, tanárai, csoportkép, hátoldalán nevek,

aláírások, Vancsisin M. nyíregyházi fényképész felvétele, 12,2x16,5 cm, karton 19,5x26,5 cm ..........1 400
12042.1935 Szeged, Bedő Gömöri Sára fényképész és fotóművész műtermében készült, aláírt vintage

fotó, 15,8x19,3 cm, karton 20x24,8 cm .................................................................................................2 000
12043.cca 1932 Mezőtúr, Nagy András géperőre berendezett, asztalos üzemében készült hálószoba

bútor, Maksay fényképész jelzett felvétele, a vintage fotó néhány helyen kopott, kasírozva, 17,8x29
cm .........................................................................................................................................................1 400

12044.1975 Budaörs, a Vasvári Pál Laktanya ,,végzős hallgatói" (vélhetően egyetemisták),, kistabló
nevesített portrékkal és karikatúrákkal 18x26 cm .................................................................................1 600

12045.1943 Színezett műtermi fotó, jelzés nélkül, az évszám eredetileg a rossz állapotban levő hordozó
kartonon szerepelt, 29,5x20,6 cm .........................................................................................................1 600

12046.cca 1929 Győr, Glück József fényképész aláírt és hidegpecséttel is jelzett, vintage műtermi fotója,
14,4x11 cm, karton 27,3x18,7 cm .........................................................................................................1 600

12047.cca 1930 R. Marchand feliratú vintage műtermi fotó, 16,8x11,2 cm .....................................................1 400
12048.1924 Mészáros fényképész műtermében készült, vintage fotó, 17x17 cm, karton 26,3x18,8 cm ........1 600
12049.cca 1920 Dr. Ujj József ének és zene tanár, országos társkarnagy, feliratozva, pecséttel ellátva,

13,8x8,6 cm, karton 27,6x20 cm ...........................................................................................................1 600
12050.cca 1921 Losonc, Bergtraun (Dezső) fényképész nevével jelzett kartonon, Rozgonyi (Dezső) - a

név vélhetően magyarosítva -vintage felvétele 13,8x8,3 cm, karton 28,2x19,5 cm ..............................1 600
12051.cca 1920 Jelzés nélküli műtermi portré, vintage fotó, Gaiduschek Erzsi (1875-1956) budapesti

fényképész ,,stílusában", 21,5x15,7 cm ................................................................................................1 600
12052.cca 1900 Jelzés nélküli műtermi portré, vintage fotó, a lefényképezett férfi csíptetős szemüveget

visel, ez a motívum ritkán tűnik fel a fényképeken, 14x9,3 cm, karton 26x19,8 cm ..............................1 600
12053.cca 1920 Gaál Juliska aláírt vintage fotóművészeti alkotása, 15,8x11,4 cm, karton 29,6x20,2 cm ......2 000
12054.cca 1925 A felirat szerint Meisels Teri és Jancsi látható a vintage fotón, 13,8x19,2 cm, karton

20x28,8 cm ............................................................................................................................................1 600
12055.cca 1920 Kecskemét, Fanto (Lipót) fényképész műtermében készült vintage fotó, 10,6x7,6 cm,

karton 23,3x16,6 cm ..............................................................................................................................1 600
12056.1939 Gyöngyös, Kovács (?) fényképész műtermében készült vintage fotó, 18x23,8 cm, karton

20,5x26,3 cm .........................................................................................................................................1 600
12057.cca 1935 Alexandrie, U. Dorés fényképész műtermében készült vintage fotó, 23,5x17 cm .................1 600
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12058.1935 Szeged, óvodások csoportképe, Sternberg fényképész pecsétjével jelzett, 11x15,8 cm, karton
20x24 cm ...............................................................................................................................................1 600

12059.cca 1908 Losonc, Bergtraun (Dezső) fényképész műtermében készült vintage fotó, 11x15 cm,
karton 19,8x25 cm .................................................................................................................................1 600

12060.1932. aug. 7 A miskolci Attila FC-Lublin futball mérkőzés előtt készült felvétel a két csapat
labdarúgóiról, feltehetően egy budapesti VI. kerületi stadionban készült fotó. A csoportképen
többek közt Buzássy Ferenc (1909-?), aki 1934-ben szerepelt a Real Madrid színeiben. Fotó
kartonra kasírozva, karton felső része megtört, 17x23 cm/ Attila FC-Lublin football teams in a
stadium in Budapest, one of the players is Ferenc Buzássy (1909-?), who later played for Real
Madrid in 1934. Photo mounted on cardboard, cardboard damaged, 17x23 cm ................................12 000

12061.1903.XII.27 Székelyhíd, felvétel család(ok)ról, két hölgy népviseletben, fotó kartonra kasírozva,
Fichtner Emil által aláírt, kissé kopott, karton szélein sérült. 12x17 cm ................................................4 000

12062.cca 1930-1944 2 db fotóalbum, több mint 150 db fényképpel, benne kárpátaljai életképek,
munkaszolgálaton készült képek. Buzássy Ferenc labdarúgó hagyatékából .....................................12 000

12063.cca 1956-1967 A Fővárosi Autóbuszüzem Ikarus 60-as busza az angyalföldi József Attila
Művelődési Ház előtt (4-es busz), fotó kartonon, Autóbuszüzem Propagandacsoport, 23x30 cm .......4 000

12064.cca 1940 Zsengellér Gyula (1915-1999) legendás újpesti -, világbajnoki ezüstérmes magyar
labdarúgó fotó hagyatéka, 5 db, egy fotó kartonon (Foto Ullmann, válogatott fotó, címeres
mezben, 1940), a többi fotó, közte foltos, egyen a Nemzeti Sport bélyegzőjével, egy fotó sarkain
kis törésnyomokkal és kis kopásnyomokkal, 28x39 cm és 17x23 cm közötti méretben .....................40 000

12065.Xántus János, (1825-1894.) magyar természettudós, utazó, néprajzkutatóhoz kapcsolódó fénykép
album 39 db képpel, benne Xantus dedikált fényképe Holter Fáy Antal zeneszerző, családtagok
és számos más, részben azonosításra váró személy vizitkártya méretű képe. Megviselt rézveretes
bőr fényképtartóban. ...........................................................................................................................50 000

12066.cca 1940 A Magyar Államvasutak Takarék- és Segélyszövetkezetének mátraházi magaslati
üdülőtelepének képes füzete egészvászon kötésben, 16+1 db fotó kartonra kasírozva, feliratozva,
12x17 cm, karton 32x24 cm ................................................................................................................20 000

12067.cca 1972 Fehérneműreklám, vintage negatívról készült mai nagyítás 25x18 cm-es fotópapírra .........1 400
12068.cca 1900 A Carola női kalapszalon névjegye és egy fénykép a szalon kreációjáról, kartonra

kasírozva, 18x13cm ..............................................................................................................................1 600
12069.cca 1938 Dr. Csörgeő Tibor (1896-1968) három vintage fotója teniszpartneréről, közös kartonra

felragasztva, jelzés nélkül, a szerző hagyatékából, 8x11 cm, karton 25x17 cm ...................................1 600
12070.cca 1898 Soproni Férfi Dalkör, csoportkép zászlóval, vintage fotó kartonon, jobb felső sarkában

törésnyommal, szélein kissé sérült, 26x36,5 cm ...................................................................................3 600
12071.1923 Eger, Kiss J. és Fia fényképészek által jelzett, vintage fotó, 9x14 cm, karton 16x21 cm ............1 400
12072.1921 Monor, Farkas Sándor fényképész által készített iskolai csoportkép, a fiúiskola II. osztályáról,

11,4x16 cm, karton 16,5x24 cm ............................................................................................................1 600
12073.cca 1926 Miskolc, Ábrahám István fényképész hidegpecsétjével jelzett, vintage fotó, 23,5x16,5 cm,

karton 30x20 cm ....................................................................................................................................1 600
12074.1921 Szeged, Simonyi L. fényképész által készített vintage fotó, a képen Kopasz Mihály és Vörös

Teruska, a hátoldalon levő felirat szerint, 15,7x11 cm, karton 25,6x16,5 cm .......................................1 600
12075.cca 1900 Családi fotó (ritkán látott csoport kompozícióval), jelzés nélkül, 10,14,5 cm, karton 20x25

cm .........................................................................................................................................................1 600
12076.cca 1942 Szeged, Felsőtorjai vitéz Kováts (?) fényképész matricájával jelzett, vintage fotó,

kasírozva, 20x25,5 cm ..........................................................................................................................1 600
12077.cca 1923 Jelzés nélküli vintage fotó (Menyasszony és vőlegény), 14,8x10,4 cm, karton 24,6x19,7

cm .........................................................................................................................................................1 600
12078.1922 Budapest, Goszleth István (1850-1913) és Fia budapesti fényképész műtermében készült,

vintage fotó, hidegpecséttel jelzett, 19,3x11,6 cm, karton 28,8x20,1 cm ..............................................1 600
12079.1921 Arad, Steinitzer Dezső fényképész hidegpecsétjével jelzett, vintage fotó, 18,5x15 cm, karton

29,7x20,8 cm .........................................................................................................................................1 600
12080.cca 1920 László A. hidegpecsétjével jelzett, vintage fotó (Női portré), 23x17 cm ................................1 600
12081.cca 1925 Devecser, Siklós (?) fényképész hidegpecsétjével jelzett, vintage fotó, 11,4x16,5 cm,

karton 19,6x24,5 cm ..............................................................................................................................1 600
12082.cca 1890 Ismeretlen erdélyi család hagyatékában fellelt esküvői csoportkép, jelzés nélküli vintage

fotó, kasírozva, 17x23 cm .....................................................................................................................1 600
12083.cca 1910 ,,Az első kocsim!", Brunhuber Béla budapesti fényképész által készített vintage fotó,

18,5x13 cm, karton 28,5x19 cm ............................................................................................................1 600
12084.cca 1925 Nagyszeben, Emil Fischer fényképész által készített iskolai csoportkép, a leányiskola

valamennyi tanulójáról, 9x17 cm, karton 18,5x24,5 cm ........................................................................1 600
12085.cca 1913 Kassa, Győri és Boross fényképészek nevével jelzett, vintage fotó, 14,7x10,2 cm, karton

23,8x17,5 cm .........................................................................................................................................1 600
12086.cca 1920 Esztergom, Albrecht Ferenc fényképész hidegpecsétjével jelzett, vintage fotó, 18,6x13,7

cm, karton 28,5x20,7 cm .......................................................................................................................1 600
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

12087.1916 Budapest, Uher Ödön (1862-1931) császári és királyi udvari fényképész műtermében készült,
keményhátú vintage fotó, ez a műterem 56776. sz. felvétele, 16,6x25 cm ..........................................1 600

12088.ccca 1895 Szép nagy család, egy családtagot utólag másoltak hozzá a csoporthoz (a jobb szélen),
kasírozva, 19x25 cm .............................................................................................................................1 600

12089.1942 Budapest, Manréza, a Hável Fotószalon felvétele, 11,3x17,5 cm, karton 20x25 cm ...................1 400
12090.cca 1943 Budapest, Kováts Géza felvétele egy osztálytalálkozóról, az osztályteremben

márványtábla őrzi Nikolics Ignác osztályfőnök emlékét, 17x23 cm ......................................................1 600
12091.cca 1925 Budapest, Székely Aladár (1870-1940) fényképész műtermében készült, vintage fotó,

11,5x8 cm, karton 22,2x15,8 cm ...........................................................................................................1 600
12092.1958 Enying, Általános Iskola VIII. B. osztálya és tanári kara, kistabló nevesített portrékkal, 15x22,4

cm, karton 20x27 cm .............................................................................................................................1 400
12093.1941 Visszafogottan és elegánsan színezett portré, Rozgonyi budapesti fényképész műterméből,

24x18 cm, karton 28x20 cm ..................................................................................................................2 000
12094.1937 Rákospalota, Kislány macival, színezett vintage fotó, Gyökössy (?) fényképész műterméből,

23x17 cm, 27,3x20,3 cm .......................................................................................................................1 600
12095.cca 1933 Színezett műtermi fotó, jelzés nélkül, kasírozva, 27,5x15 cm ...............................................1 600
12096.cca 1940 Roth László jelzés nélküli vintage fotómontázsa, cigerettával megpörkölve, 12x9 cm .......20 000
12097.Chernelházi Chernel István (1865-1922) ornitológus, a Magyar Királyi Madártani Intézet elnöke,

miniszteri tanácsos, Sopron vármegye törvényhatósági bizottságnak a tagja. vizitkártya ..................11 000
12098.ca 1890 Munkácsy Mihály (1844-1900) portréja a művész aláírásával, keményhátú fotó Ad.

Braun párizsi műterméből, 11x16 cm ................................................................................................240 000
12099.1938 Szolgaegyházi Szeszgyár (ma: Szabadegyháza), fotó kartonon, feliratozva, 12x18 cm .............5 000
12100.1942 Erdélyi képviselőcsoport a Parlamentben, 2 db, a fotókon László Dezső (1904-1973)

református lelkész, egyházi író és Nyírő József (1889-1953) író, Musztea György fotó, 17x23 cm .....6 000
12101.cca 1930-1940 Baun Mór Jégszekrény, Bor, Sörhütő Készülékek Gyártójának kiállítási standjáról

készült fotók, 2 db, fotó kartonon, 15x22 cm és 17x23 cm ...................................................................5 000
12102.1942 Magyar Lőszerművek SE - Füzfői A. K. (3:1 (1:1)) mérkőzés csoportképe, Veszprém, 1942.

nov. 8., fotó kartonon, 17x23 cm ...........................................................................................................4 000
12103.1945 A matolcsi közúti és vasúti híd újjápítése, cölöpöző tag, 1945. VIII., fotó kartonon, feliratozva,

a kartonon kis szakadás, 17x17 cm ......................................................................................................3 000
12104.1935 A II. sz. Női Klinika orvosi kara, fotó kartonon, a hátoldalon pecséttel jelzett: Jeney Anka,

17x23 cm ...............................................................................................................................................4 000
12105.cca 1941 Nagyrészt a Sió-csatornához kapcsolható vízmeder szabályozási/csatornázási munkák,

Szekszárd, Sió-csatorna, Sárbogárd, közte balatoni fotók is: Siófok, Balatonfüred, Balatonszemes,
fotó-gyűjtemény 54 db fotóval és 1 db képeslappal albumlapokon, változó állapotban, nagyrészt jó
állapotban, 4 fotón kisebb-nagyobb sérülések, 17x23 cm és 6x8 cm közötti méretben .....................32 000

12106.cca 1900 A magaslaki Zichy-kastélyról készült 2 db keményhátú fotó, körbevágott, sérült, foltos,
23x39 cm és 26x40 cm / cca 1900 Zichy castle in Vysoká (Hochdorf), 2 boardphoto, damaged,
spotty, 23x39 cm and 26x40 cm / .......................................................................................................40 000

12107.1960-1970 Magyar sakkozók csoportképe, fotó, Pobuda Foto, 18×24 cm ...........................................5 000
12108.cca 1932-1940 Kandó-villanymozdony (VM7) fotója, 15x29 cm ...........................................................5 000
12109.cca 1976 A BHÉV vontatott teher- és üzemi járműveinek adat és képgyűjteménye. 138 fénykép,

alatta a vonat és hév kocsik részletes műszaki adataival, funkció szerinti csoportosításban. Műbőr
kötésű mappában. 38x24 cm / Collection of the railway coaches and wagons of the Budapest
Local Railways Company. 138 photos and detailed technical information. ........................................30 000

12110.cca 1960 A nagypapára emlékezve, műtermi felvétel, jelzés nélküli vintage fotó, kasírozva,
23,7x17,5 cm .........................................................................................................................................1 400

12111.1927 Hölgy art deco ruhában, színezett fotó Kapista szabadkai műterméből, 13,5×8,5 cm ................4 000
12112.1952 A Budapest XII. ker 12422. sz. Közért üzlet személyzete 9x14 cm .............................................3 000

Reklám
12120.cca 1914 Fa itatós tapper Horváth és Társa Elektrotechnikai és Műszaki Vállalata, Pécs, dekoratív

szecessziós réz reklámos borítólappal, fém fogantyúval (kis horpadással), jó állapotban, 17×9×7
cm .........................................................................................................................................................6 000

12121.1925 Lakkozott papír-karton tojás, belül feliratozva, jó állapotban, m: 9 cm .........................................6 000
12122.Maltos Dreher sör számolócédula / Counting slip with commercial. .....................................................2 200
12123.Fiume Medicinal Adriatica számolócédula / Counting slip with commercial. ........................................1 800
12124.Késmárky és Illés játékáruház litho számolócédula / Counting slip with commercial. ..........................3 200
12125.Kakukkfű háziszer Hódmezővásárhely gyógyszertár számolócédula / Counting slip with

commercial. ...........................................................................................................................................3 200
12126.Arion fogkrém litho számolócédula / Counting slip with commercial. ....................................................2 800
12127.Ransburg M. és Fia. Arad borkereskedő számolócédula / Counting slip with commercial. ..................3 200
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12128.Bekő Bank Rt. M. Kir. Osztálysorsjegy Főelárusítóhely Budapest VI. Andrássy út szórólap, kisebb
szakadással ..........................................................................................................................................8 000

12129.Első Keresztény Biztosító Intézet Budapest IX. káryanaptára ............................................................12 000
12130.Fekete Andor Páduai Szent Antal Gyógyszertárának receptborítékja (Budapest IX. Ferenc körút) .....5 500
12131. 'Ragyogó fémtisztító" reklám nyomtatvány, 8x13 cm ............................................................................2 000
12132."Cacao City, Mocca, Holland", reklám nyomtatvány, 13x8 cm .............................................................2 000
12133."Ragyogó Indigó", reklám nyomtatvány, 15x11 cm ...............................................................................2 000
12134.1925 "Nyugodtan alhatom, mert Kallós lakatok vannak az ajtókon", Kallós J. Gyula Fémárugyára,

Bp., Weiss L. és F.-ny., jelzett a nyomaton, (WLF 1925), reklám nyomtatvány, 15x10 cm ..................2 000
12135.14 db Schuth Vilmos Villány, cs.. és kir. udvari szállító, boros címke, 1900 körül / Wilhelm Schuth

Willand (Villány), k. u. k. Hoflieferant, wine labels, 14 pcs ....................................................................8 000
12136.13 db Schuth Vilmos Villány, cs.. és kir. udvari szállító, boros címke, 1900 körül / Wilhelm Schuth

Willand (Villány), k. u. k. Hoflieferant, wine labels, 13 pcs ....................................................................7 500
12137.1934 "Megütöttem..." 33-ik magyar király osztálysorsjáték szórólapja .................................................6 000
12138.1921 Amberg József (1890-1972?): Symphonia Likőr, "Ex" Likőr, Rum és Cognac Gyár, címketerv,

akvarell-tus, papír, jelzett a hátoldalon, 8x13 cm ..................................................................................8 000
12139.cca 1920 Amberg József (1890-1972?): Oskar Pischinger bonbon csomagoló papír terv, vegyes

technika, karton, a hátoldalon pecséttel jelzett, Bp., Globus Nyomdás bélyegzéssel, 13x10 cm .........5 000
12140.1921 Amberg József (1890-1972?): Symphonia Likőr, "Ex" Likőr, Rum és Cognac Gyár, címketerv,

akvarell-tus, papír, jelzett a hátoldalon, 9,5x12 cm ...............................................................................8 000
12141.cca 1920-1930 "Végre meg van a Figaro! A legjobb gyomorerősítő likőr.", Bp.,Gottschlig Ágoston

Rt. Likőrkülönlegességek Gyára számolócédulája, egészen apró szakadással, 13x7 cm ...................1 400
12142."Hajnalcsillag" sajt, Camembert teljes zsíros, készíti Pécs, Neumann Sándor Tejgazdasági

Vállalata, reklám címke, d: 6,5 cm ........................................................................................................1 400
12143.cca 1910 Arad, Bing Ede Bortermelő és Nagykereskedő számolócédulája, Bp., Athenaeum Rt.,

egészen kis szakadással, 13x7 cm .......................................................................................................2 000
12144."BESZKÁRTtal az erdőkbe hegyekbe számolócédulaák, 7 db (11., 12.,13.,25.,26.,27., 28.), 13x7

cm .........................................................................................................................................................3 000
12145.Vegyes pálinkás címke tétel, 4 db: Legfinomabb Szilvárium, Cseresznye-, Legfinomabb Barack-,

Legfinomabb Benyovka Pálinka, 10x14 cm és 7x12 cm közötti méretben ...........................................5 000
12146.Vegyes pálinkás címke tétel, 4 db: Legfinomabb Barack-, 2 db különféle Barack, és Boróka Pálinka,

9x12 cm és 9x5 cm közötti méretben ....................................................................................................5 000
12147.cca 1873 után Szabari vegyes külön(legeség) és csemege-bor aszu Baán Kálmán szabari

pincéjéből, italcímkék, 2 db, az egyiken kis szakadással, 7x10 cm és 3x7 cm közötti méretben .........5 000
12148.Budafoki Rum és Likőrgyár 4 db italcímkéje: Cseresznye-, Barack Pálinka (2 db), és egy 'sima'

Budafoki italcímke, 10x11 cm és 8,5x9,5 cm közötti méretben ............................................................4 000
12149.Első Losonci Rum- és Likőrgyár Rt. 2 db italcímkéje: Liqueur Superience és Tea-rum, 10x7 cm és

11x5 cm .................................................................................................................................................3 000
12150.Szeibert-féle Kárpátaljai Áfonyalikőr Husztról italcímke, 9x6 cm ..........................................................2 000
12151.1907 Pécsi Kiállítási Szappan Schützer S. Szappangyárából, litho címke, szép állapotban, 9,5×17,5

cm .........................................................................................................................................................7 000
12152."Edeska kávépotló", Franck Henrik és Fiai reklámnyomtatvány, Bp., Klösz-ny., 20x14 cm .................3 000
12153.cca 1920 Amberg József (1890-1972?): Saxlehner András Hunyadi János keserűvize, címketerv,

akvarell-ceruza, a hátoldalon pecséttel jelzett, 22x15 cm .....................................................................8 000
12154.1910 Amberg József (1890-1972?): Nemzeti Sport, Az Automobil, Aviatika, újság címlapterv,

akvarell-tus, papír, jelzés nélkül, a hátoldalon 1910. dec. dátummal, 15x24 cm ..................................5 000
12155.1930 A Fonciere Biztosító zománcozott fém táblája, magyar címerrel, kisebb kopásnyomokkal,

12,5×17 cm ...........................................................................................................................................7 000
12156.cca 1920-1940 Aspirin tabletták, Bayer reklám nyomtatvány, 20x14 cm ..............................................2 000
12157."A mi a tudásban az ABC. Az a konyhában a Franck-kávé!", Franck Henrik és Fiai

reklámnyomtatvány, Bp., Klösz-ny., szakadt, kissé foltos, 20x14 cm ...................................................3 000
12158."Kérjen Franck-ot a kávédaráló védjeggyel", Franck Henrik és Fiai reklámnyomtatvány, Bp.,

Klösz-ny., szakadt, 20x14 cm ...............................................................................................................3 000
12159.cca 1900-1910 Schember C. és Fiai cs. és kir. udvari hídmérleg és gépgyárosok./C. Schember &

Söhne K.u.K. Hof-Bróückenwaagen und Maschinenfabrik. Bp., Schember C. és Fiai-ny., 183 p.
Gazdag képanyaggal illusztrált, magyar és német nyelvű áruminta katalógus. Egészvászon-kötés,
nagycímerrel az elülső kötéstáblán, Halfer J.-kötés, kopott, foltos borítóval. .......................................6 000

12160.1930 Ingyen öngyújtó az Olleschau szivarkapapír és hüvely fogyasztóinak, falra akasztható,
domború, celluloiddal fedett reklám, szép állapotban, 23,5×17,5 cm .................................................18 000

12161.Cubana bronzbarnítóval fájdalom nélkül barnul..., átlátszó reklámfólia, 19x28 cm ..............................2 000
12162.1941-1942 Linger Károly és Fiai Bútorgyár által kiállított számlák (2 db), csekkek (4 db) és

levelezőlap, összesen: 7 db. .................................................................................................................5 000
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12163.cca 1899 Walla József Mozaik és Cementáru Gyára árjegyzék és mintakönyv
terracotta-gyártmányokról. Bp., én., Kellner és Mohrlüder-ny., 18 p. Magyar és német nyelven.
Illusztrált papírkötésben, a hátsó borító belsején az 1896-os millenniumi kiállítás cement pavilonja,
a hátoldal elején a cég Gizella út 38. sz gyárának képével. .................................................................2 000

12164.1930 Modiano cigaretta, eredeti reklámterv, tus, papír, jó állapotban, 24×19 cm / Modiano cigarette
advertising draft, ink on paper, in good condition, 24x19 cm ................................................................6 000

12165.cca 1938 D. K. W. (Auto Union) magyar nyelvű képes reklámkiadványa, jó állapotban, 16p / DKW
(Auto Union) Hungarian illustrated advertising brochure, in good condition, 16p .................................5 000

12166.1938-1941 A Szövetkezeti Kirakat újság. VI. évf. 1-4. szám, VII. 1-3. sz. +Karácsony a Kirakatban.
+Húsvét a Kirakatban. +Nyár 1940.+Karácsony 1940+Tavasz 1941+Húsvét a Kirakatban
1941+Nyár 1941+Ősz a Kirakatban. 1941+Tél a Kirakatban. Hangya Szövetkezet árukatalógus.
Benne árjegyzékkel is. Fotóval, illusztrációkkal (közte: Gönczi-Gebhardt Tibor (1902-1994)
munkájával, árumintákkal nagyon gazdagon illusztrált. Bp., Hungária-ny., kb. 100 sztl. lev. Átkötött
félvászon-kötésben, aranyozott gerinccel,( a gerincen: "A Szövetkezeti Kirakat újság, 1938-1941.) .40 000

12167.cca 1920-1930 Dreher Bak Sör, Bp., Magyar és Kämpfner Litográfia, nagyméretű karton, litografált
reklámtábla, 15,5x47 cm .......................................................................................................................8 000

12168.cca 1940 1600 db döntően különböző gyógyszertár nevét és emblémáját tartalmazó, több
színben nyomtatott címke Nagy-Magyarország területéről, teljesen unikális gyűjtemény, kartonra
ragasztva, jó állapotban, viseltes albumba kötve ..............................................................................120 000

12169.Braun Mária Terézia brandy reklám, Kónya Zoltán grafikája, felül lyukasztással, kisebb hibákkal,
38×28 cm ............................................................................................................................................12 000

12170.cca 1930 Háromszintes, szétnyitható rekeszes "Szerencs" csokoládé-bonbonos doboz, jó
állapotban, 11×11×8 cm ......................................................................................................................16 000

12171.cca 1920-1940 Kékkúti természetes szénsavas gyógyüdítő ásványvíz karton reklámos táblája, Bp.,
Athenaeum-ny., 21x32 cm közötti méretben .........................................................................................3 000

Judaika
12190.1944 A Budapesti Apostoli Nunciatúra által kibocsátott zsidó személynek szóló oltalomlevél, Gerő

Zsófia (1895-1966), Gerő Ödön műkritikus lánya nevére kiállítva, Angelo Rotta (1872-1965)
apostoli nuncius aláírásával / 1944 Safe-conduct issued by the Papal Embassy of Budapest for a
Hungarian Jewish woman, with the signature of Angelo Rotta (1872-1965) Papal legate in
Budapest .............................................................................................................................................30 000

12191.1944 Gerő (szül: Grünhut) Ödön (1863-1939), műkritikus lányának, Gerő Zsófiának (1895-1966)
levele ismeretlen művészhez, melyben arra kéri, hogy mivel az augusztus 22--én megjelent
zsidókkal kapcsolatos rendelet lehetővé teszi, hogy a magyar kultúráért dolgozók leszármazottai
mentesüljenek a zsidótörvények alól, írjon néhány sort ez ügyben, amit felhasználhatnak Gerő
Ödön özvegyét megmenthessék. Az elküldött levél piszkozata. Hozzá hírneves művészek és
művészettörténészek: Urgon Gábor, Hoffmann Edit, Farkas Zoltán, Réti István, Petrovics Elek,
Lyka Károly nevében írt levél másolata, melyben Horthy Miklós kormányzó kegyelméért
folyamodnak családja számára, a művészeti életben szerzett érdemeinek felsorolása mellett. 2
géppel beírt oldal. ................................................................................................................................20 000

12192.1909. május 4. Jászai Mari (1850-1926) színésznő autográf, aláírt képeslapja Gerő Ödönné
Hermann Leontinnak, Gerő Ödön (1863-1939) művészeti újságíró, szerkesztő feleségének. A
képeslap a szegedi zsinagógát ábrázolja és Jászai erről is ír: "Leonkám! Ez a legszebb és
legnevezetesebb zsidó templom, először mert több keresztény jár bele mint zsidó, másodszor
mert jó csomó pénz épült bele. Keresztény vállalkozók buktak bele az építésébe, és ez örök tréfa
tárgya Szegeden", írja a színésznő. Sarkaiban kis sérüléssel. ...........................................................30 000

12193.1939 A Budai Izraelita Hitközség gyászülésének jegyzőkönyve melyen Gerő (Grünhut) Ödön
(1863-1939) Irodalmár, műkritikusról emlékeztek meg. 4 oldal, hajtva ...............................................15 000

12194.cca 1920-1940 Fischhof Endre (1911-?) holokauszt túlélő fotó hagyatéka, nagyrészt családi fotók,
de közte pár munkaszolgálatos fotóval is, kb. 70-80 db fotó, 4x3 cm és 8x13 cm közötti méretben. 
Fischhof Endrét a II. világháború alatt munkaszolgálatra vitték, a II. magyar hadseregnél teljesített
szolgálatot, a Don-kanyarnál hadifogságba esett, ahonnan a szovjetek haza engedték, majd
Dachauba került, ahonnan 1945-ben tért haza, a kommunizmus alatt 23 hónapot töltött a recski
munkatáborban. / Photo estate of a Hungarian jewish person, holocaust survivor, ca 70-80 pcs,
sizes between 4x3 cm and 8x13 cm ...................................................................................................20 000

12195.1941. szeptember, Magyar katona felvétele a dnyetropetrovszki zsidó kivégzésről, hátoldalon
feliratozva, jó állapotban, fotó, 6×8 cm / execution of a Jew in Dnipropetrovsk, photo of a Hungarian
soldier ....................................................................................................................................................4 000

12196.1942 "Téli ruhát munkaszolgálatos testvérednek!" röplap, jó állapotban ..............................................4 000
12197.1942 Aknaszlatinai zsidó szabósegéd fényképes személyigazolványa / ID of a jewish taylor from

Aknaszlatina (?????????, Ocna Slatina, ?????????, Slatinské Doly) ...............................................10 000
12198.1944 Reinfeld Pál a Magyarországi Zsidók Szövetsége Temetkezési Szakosztályának

könyvelőjének igazolványa, fénykép nélkül, pecséttel, 1944. okt. 25. ................................................15 000
12199.1944 Mentesítő okirat budapesti zsidó lakos részére, a menetesítés a fajvédelmi és vagyonjogi

rendelkezéseket nem érinti, miniszterelnöki szárazpecséttel, miniszteri osztályfőnöki aláírással,
1944. aug. 29. .....................................................................................................................................20 000

12200.1944 Svéd Vöröskereszt Gyermek Osztályának felkérése orvos részére, a megjelölt személy
megvizsgálására,1944. nov. 15. hajtott. ..............................................................................................20 000
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12201.1944 Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetségének tagsági igazolványa, 1944. okt. 7. .............15 000
12202.1944 Fényképes kitöltött igazolvány megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett zsidó személy

részére, Balog Imre, a Magyar Kereskedelmi Zsidó Szövetség tagja részére, hozzá korábbi
névjegye, Langbehn SS-Hauptstarmführer saját kezű aláírásával, kiváló állapotban ........................30 000

12203.1944 400 000 magyar zsidót öltek meg Auschwitzban, Imrédy Béla kijelentette, hogy a magyar
hatóságoknak nincs köze hozzá. Te is mosod kezeidet? - kétoldalas röplap, jó állapotban ................8 000

12204.1945 DEGOB (Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága) segélylapja,
szakadozott hajtott, 1945. IX. 10. ..........................................................................................................5 000

12205.1945 Magyarországi Zsidók Szervezete Vidéki Osztályának igazolványa, fasiszta deportációból
megszökött szentesi zsidó lakos részére, magyar és orosz nyelven, 1945. V. 7., foltos,
hajtásnyomokkal. ................................................................................................................................15 000

12206.1934 Az Ojság c. szatirikus jiddis humorlap márciustól-decemberig tartó számai egybe fűzve. ........10 000
12207.1929 Pesti Izrealita Hitközség által kiállított bár micvá-avató emlék igazolás, Scheiber Lajos

(1867-1944) pesti körzeti rabbi aláírásával, (Scheiber Sándor (1913-1985) nyelvész,
irodalomtörténész, pesti Rabbiképző Intézet (ORZSE) igazgatójának édesapja), pecséttel,
aláírásokkal.  1929 Bár Micvá document with signature of Lajos Scheiber (1867-1944) rabbi,
father of Sándor Scheiber (1913-1985) linguist, literary historian, director of Rabbinical Training
Institute of Pest (now: Budapest University of Jewish Studies.) .........................................................15 000

12208.1855 Várpalota, születési anyakönyvi kivonat, német nyelven, okmánybélyeggel,
viaszpecsétekkel, az egyik sérült, Singer Ábrahám rabbi aláírásával, szakadt, kis hiánnyal. / 1855
Várpalota, Birth certificate, with signature of Ábrahám Singer rabbi, with wax seals, and stamp,
damaged. ............................................................................................................................................15 000

12209.Hevesi Simon (1868-1943) hittudós teológus és filozófus, rabbi, egyetemi tanár, kartonra kasírozott
fotó Diskay műterméből, 23×17 cm .......................................................................................................2 400

12210.Schneider Tibor (1941-): Rabbi menórával. Miniatűr üvegszobor. Hibátlan. Schneider Tibor híres
személyiségekről készült üvegszobraival lett világhírű. 1979-ben bekerült a Guiness Rekordok
Könyvébe is. Dolgozott Svédországban, az USÁ-ban. Számos kitüntetés birtokosa. / Glass statue
of a rabbi with menora. Made by Tibor Schneider sculptor, who was also listed in the Guiness
Book of Records. 8 cm. .......................................................................................................................24 000

Cserkész
12221.1933 Jambore Sajtófotócsoport 13 db fotója, benne Teleki Pál, kisbarnaki Farkas Ferenc és

mások, terepbejárás, előkészületek, építkezés...stb., 6x8 cm és 4x8 cm közötti méretben ...............22 000
12222.1933 "Jamboree Budapest-Gödöllő" feliratú díszes vászon felvarró, fehér csodaszarvassal, zöld

liliommal, 7×5,5 cm / 1933 Richly ornated scout hemstitching with "Jamboree Budapest - Gödöllő"
inscription on it, with white Wonderdeer and green fleur-de-lys, 7×5,5 cm Nagyra ............................20 000

12223.1933 'Barátaim/Freinds/Freunde/Mes Amis' notesz, "Jamboree 1933 Gödöllő, Hungary", benne két
lapon bejegyzésekkel. ...........................................................................................................................5 000

12224.1934-1935 Különpróba igazolvány füzet,"18. sz. Lóczy Lajos cserkészcsapat"bélyegzéssel,
bejegyzésekkel. .....................................................................................................................................3 000

12225.A csodaszarvas jamboreeja. 40 előadó 40 tanulmánya a IV. gödöllői világtáborból. Szerk.: Temesy
Győző. Bp., 1934, 7. sz. Verbőczy Cserkészcsapat, (Élet-ny.), 224 p. Kiadói illusztrált
papírkötésben, a borító egy egészen kicsit elvált a gerinctől. ...............................................................8 000

12226.1933 Cserkészfokos, , "Gödöllő Hungária", "Jamboree 1933" feliratokkal, a fokos egyik oldalán
"cserkészliliommal" díszítve, réz, jelzés nélkül, kopott, 12x7 cm ........................................................20 000

12227.1933 Cserkészfokos, "Gödöllő Hungária", "1933", "IV. Jamboree" feliratozással, az egyik oldalán
cserkészliliommal és ugró szarvassal díszítve, réz, jelzés nélkül, a fokos felső csúcsán apró
repedéssel, 11,5x7,5 cm .....................................................................................................................20 000

12228.1931 Cserkész focista, akvarell, papír, hullámos, Pintér jelzéssel, 39×29 cm ......................................8 000
12229.cca 1914-30 Cserkész kordokumentum jellegű fotóalbuma, össz. 122 fotó, amelyen számos

cserkészcsapat ("Turulok", 13. "Ezrek" stb.) szerepel, sok életképpel. Egyik fotón Horthy Miklós
(1868-1957) a kormányzói díszpáholyban, vérmezői szemlén, 1926. 24 db felvétel balatonaligai
táborról valamint további felvételek Hatvan, Apc, Budapest, Acsa, Parád, Eger, Debrecen,
Szeged, Gyöngyös és más helyszínekről. 5 db felvétel N.N.T:-ről. Kettő db felvétel oldalkocsis
motorral. 15 db felvétel Galyatetőről, többségében sielőkről. 2 db fotó derecskei és acsai
cigányokról. Korabeli albumban, hártyapapírral védve, 7 db fotó besötétedett. .................................20 000

12230.1926 A Cserkész Nagytábor sorszámozott nemzetiszín felvarrója / National jamboree numbered
ribbon 10x4 cm ....................................................................................................................................12 000

Szabadkőművesség
12240.1898 A szegedi Árpád szabadkőműves páholy páholyháza. Völgy utca 3. (Ma Kálvin tér 6.) /

Szeged freemason lodge house 16,5x10,5 cm ...................................................................................18 000
12241.1875 Szabadkőműves mesteri oklevél Magyarország Nagy-Oriense nevében Wekerle László

(1840-1918) tanfelügyelőnek, több neves szabadkőműves aláírásával. A főmester: Ivánka Imre
(1818-1896) 1848-as honvédezredes, Batthyány Lajos miniszterelnök titkára. A második felügyelő
Podmaniczky Frigyes báró (1824-1907), Hátoldalán  Joannovics György (1821-1909) politikus,
nyelvész, újságíró, nagymester és a Humboldt páholy más tagjainak aláírásával. Nagyméretű
pergamen, rézmetszetes grafikával. /  1875 Large freemason master's warrant 52x42 cm ...............60 000
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Hajózás, Balaton
12250.1912 Balatonlelle, csónakázós, és teniszezős a "boldog békeidők" Balatonjáról, 1912. júl, 2 db

szetereo fotó egy kartonon, fotók: 6x6 cm, és 6x5 cm, karton: 8x17 cm ..............................................4 000
12251.1916 D.G.T. Duna Gőzhajózási Társaság. Emlékül a Franz Joseph I. személyszállító gőzősnek

főmagasságú Dr. Csernoch János bíbornok, Magyarország hercegprímása által végzett
ünnepélyes megáldására. Esztergom, 1916. 41 db képpel hajókról, hajógyárakról, a DGT
üzemeiről. Első két oldal foltos, egy lap kijár. Ritka! / 41 images of DDSG ships, factories, ports.
Two pages with stain ...........................................................................................................................16 000

12252.cca 1895 össz. 3 db látkép hajókkal és kikötővel, ismeretlen helyszínen (Fiume, Trieszt?), Victor
Angerer bécsi fényképész munkája, keményhátú fénykép, kissé kopott, 12,5x19 cm / cca 1895 3
photos with ships and havens (Fiume/Rijeka or Triest?), from the studio of Victor Angerer in
Vienna, a bit worn on the surface, 12,5x19 cm ...................................................................................12 000

12253.cca 1900 A Balaton 20 képet tartalmazó füzet a különböző településekről. 18x12,5 cm .....................3 000
12254.cca 1930-1940 Révfülöp üdülőhely. Utazási prospektus. Révfülöp, Révfülöpi Fürdőegyesület és az

Üdülőhelyi Bizottság, fekete-fehér fotókkal, egy Balaton térképpel, 4 sztl. lev. ....................................6 000
12255.1948 Meghívó a Siófokon a fehér-terror áldozataiért rendezett emlékmű avatására, Magyar

Szabadságharcos Szövetség, Siófoki Nemzeti Bizottság, 1948. okt. 31. .............................................2 000
12256.cca 1940-1950 Balatonfüred utazási prospektus, Ismerd meg hazádat, Bp., Egyetemi-ny.,

fekete-fehér fotókkal, 19x27 cm ............................................................................................................3 000
12257.1916 A Deutschland kereskedelmi tengeralattjáró. 10 db fotó .Az építése, belső részei, próbaútja,

kívülről. Feliratozott, jelzett fotók. Krupp. Ag. 23x16 cm / 10 photos of the commercial U-boot /
submarine Deutschland. Manufacturing, inner and outer images. 10 inscribed photos. 22x16 cm ....40 000

12258.1909 Dr. Cholnoky, Jenő: Das Eis des Balatonsees. Resultate der Wissenschaftlichen
Untersuchungen des Balaton. Erster Band: Physische Geographie des Balatonsees und seiner
Umgebung. Fünfter teil: Die physikalische Verhältnisse des Wassers des Balatonsees. IV. Sektion.
Hrsg.: Balaton-Ausschusse der Ung. Geographischen Gesellschaft. Bp., 1909., Ed. Hölzel, 2+113
p.+XXI t. Német nyelven. Kiadói papírkötésben, szakadt borítóval, foltos lapszélekkel, kis részben
felvágatlan lapokkal. ..............................................................................................................................8 000

12259.1847 A Balatoni Társaság hirdetménye a Kisfaludi gőzös üzembe állításáról és az közkívánatra a
tervezett májusi indulás helyett a márciusi üzemről.. Benne a márciusi menetrend, a viteldíj és a
kapcsolódó postakocsis szolgáltatások leírásával magyar és német nyelven, a gőzös
rézmetszetű képével. Hertelendy Károly kiadásában. A Balatoni gőzhajózás megindulásának
unikális dokumentuma / 1847 Balaton Lake's first steamer Kisfaludi's shipping fare chart and
collateral services 42x26 cm, hajtva, a zala megyei ispánnak címezve a hátoldalon.. .....................400 000

12260.cca 1920-1930 Kotróhajó tervrajza, tus, papír, 51×70 cm ....................................................................8 000
12261.Némethné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred, 2008., Balatonfüred Városért

Közalapítvány, 327 p. Gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói papírkötés. Megjelent 650
példányban. A szerző által dedikált. ......................................................................................................2 000

12262.Entz Géza-Sebestyén Olga: A Balaton élete. Tihany, 1940, a szerző kiadása. 169 p., 18 t. (16
számozott táblán 61 fotó, két sztl. tábla kihajtható, a balatoni vízállás, csapadékpárolgás és
vízeresztés grafikonja 1935. és 1938. évben). Különlenyomat a Magyar Biológiai Kutatóintézet
Munkáiból, XII. kötet 1940. Első kiadás. Az egyik szerző, Entz Géza (1975-1943) zoológus,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja által Pénzes Antal (1895-1984)
középiskolai tanár, botanikus és ökológusnak dedikált! Kétnyelvű, német-magyar kiadvány, rövid
német ny. összefoglalóval. Félvászon kötésben, gerinc alja és teteje kissé sérült, címlap
megerősítve. 46. és 48. oldalon lapszéli rövid ceruzás jegyzet. Szennylapra és a 169. oldal
hátoldalára egy-egy a Balatonnal kapcsolatos újságcikk ragasztva. ....................................................4 600

Militária
12275.1811 Osztrák haditengerészeti zászló színezett rézmetszetű képe, hajtott, 16×26 cm / 1911

Austrian navy flag, engraving on paper, folded, 16x26 cm .................................................................60 000
12276.XIX. sz. közepe: "betyár pisztoly" jelzés nélkül. Rozsdás, hozzá szaru lőportartó / Villain pistol. 23

cm .......................................................................................................................................................16 000
12277.Huszártarsoly V. Ferdinánd (1835-1848) uralkodása idejéből. Piros szattyánbőr, skarlátvörös

posztó, gazdag arany és ezüst hímzéssel, középen császári korona alatt névjel: F. I., felül három
réz karika 28x31 cm. Hozzá Ferdinánd idejéből származó jelzett kardbojt. 46 cm / cca 1840
Husar-bag and sword-knot ................................................................................................................440 000

12278.cca 1860 Pottyondy Lajos cs. és kir. katonatiszt, volt 1848-1849-es honvéd, keményhátú fotó,
Lwowie (Lvív/Lwow/Lemberg), Teodor Szajnok, 9,5x6 cm .................................................................10 000

12279.cca 1865 szarvaskendi Sibrik Miklós (1835-1866) a 27. Cs. és Kir. 27. Vadászzászlóalj hadnagya,
(később 1866-ban, a königgrätzi csatában elhunyt), keményhátú fotója, a hátoldalon feliratozva, a
felületén folttal, 10x6 cm. ....................................................................................................................12 000

12280.cca 1870 Kossuth Lajos (1802-1894) műtermi fényképe, keményhátú fotó, vizitkártya 6x11 cm .......15 000
12281.cca 1870 Fülöp hadnagy portréja díszegyenruhában, hátoldalán Kézdipolyáni Tuzson János

(1825-1904) honvédőrnagynak, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a Nyerges-tetői
csata alatt a székelyekből álló sereg főparancsnokának dedikálva. Keményhátú fotó Scheffler
szabadkai műterméből. 9,5x5,5 cm ......................................................................................................3 000
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12282.cca 1870 80 Katonatiszt portréja, keményhátú fotó Camilla nagyszebeni műterméből. 9x6 cm /
Portrait of an officer, photo from the studio of Camilla in Sibiu, Hermannstadt, 9x6 cm .......................3 000

12283.cca 1880 Keményhátú, vintage katonai fotó, 18x13 cm ........................................................................1 600
12284.1883 Keményhátú, vintage katonai fotó feliratozva, 20,2x13 cm ..........................................................1 600
12285.cca 1887 Temesvár, keményhátú, vintage katonai fotó Kossak műterméből, szép hátoldali

grafikával, 16,5x10,8 cm / cca 1887 Timisoara, vintage military photo from the studio of Kossak,
16,5x10,8 cm .........................................................................................................................................1 600

12286.cca 1890-1914 Jules Kaufmann revolver, Liége-i belga fegyvergyáros Colt Pocket Navy másolata,
jelzett (forgótáron: Korona/ Korona alatt J K, csövön: Korona alatt R csillag C), gravírozott, sérült
csontmarkolattal, hatástalanított, hiánnyal, 23x11 cm, 694 gr. ...........................................................65 000

12287.cca 1890 Katonatisztek csoportképe díszegyenruhában, felvétel Cichulski és Csonka
marosvásárhelyi műterméből. Keményhátú fotó paszpartuban, hátoldalán pecséttel jelzett, felső
részében kisebb foltokkal, 18x14 cm / cca 1890 Military officers group photo in special uniform,
photo from the studio Cichulski és Csonka in Targu Mures, with some smaller spots at the top,
18x14 cm ...............................................................................................................................................8 000

12288.cca 1890 Jelzés nélküli, vintage katonai fotó, 16,5x11,5 cm ................................................................1 600
12289.1891 Budapesti lovas mérkőzés gróf Eszterházy kapitány, Csapó huszárhadnagy és báró Bothner

Jenő, később híres vívómester + Cselej község kadétiskola hallgatójaként Csapó Zoltán. 2 db
kabinet fotó ............................................................................................................................................6 000

12290.cca 1896 Csendőrök teljes felszerelésben, keményhátú fotó Huszthyné makói műterméből, jó
állapotban, 16,5×10,5 cm ....................................................................................................................12 000

12291.1897 Keményhátú, vintage katonai fotó feliratozva, 16,5x22 cm ..........................................................1 600
12292.1898 A cs. és k. Albert, Eduard Prinz von Wales 12. sz. huszárezred ranglistája. 24p. + 1895

Főhadnagyi kinevezés címeres szárazpecséttel ...................................................................................8 000
12293.1899 Szeged, huszár portréfotói, 2 db, a hátoldalakon személyes hangvételű sorokkal nővérei

részére, dátumozva, dátumozva, keményhátú fotó, Bp., Erdélyi István műterméből,
kopásnyomokkal, folttal, 20x10 cm. ......................................................................................................9 000

12294.1899 Foča (Bosznia-Hercegovina), magyar katona személyes hangvételű levele a szüleinek haza,
Csurgóra, benne személyes és a katona élet viselt dolgairól szóló sorokkal is, 1899. május 23.,
fejléces papíron (Gruss aus Foča (Bosnien), magyar nyelven, 12 beírt oldal, borítékkal (K.u.k.
Milit. Post. XXXVII., Foča.) + 1899 Foča látképe az északi kaszárnyával és a katonai kórházzal,
("K. u. k. Nord-Kaserne mit Truppen-Spital und Rudolf-Brücke"), 1899. május 28., a magyar
katona bejegyzéseivel feliratozva a hátoldalán, fotó kartonon,11x15 cm/  1899 Foča
(Bosnia-Herzegovina), letter of a Hungarian soldier to his parents, with lines about personal and
military life, 23th may 1899., on headed paper (Gruss aus Foča (Bosnien), 12 inscribed pages, in
Hungarian language, with envelope (K.u.k. Milit. Post. XXXVII., Foča.)+1899 View of Foča with the
,,K.u.K. Nord-Kaserne and military hospital and the Rudolfs-Brücke, ("K. u. k. Nord-Kaserne mit
Truppen-Spital und Rudolf-Brücke"), 28the may 1899., with the notices of the Hungarian soldier on
the back, photo on board, 11x15 cm. ..................................................................................................12 000

12295.cca 1900 Divald műtermében készült fénykép karrierje kezdetén levő fiatal katonáról, akinek már
egy kitüntetése is van, hidegpecséttel jelzett, 20x11 cm ......................................................................1 400

12296.cca 1900 Osztrák-magyar hajóstiszt portréfotója, számos kitüntetéssel, Bp., Goszleth István-ny.,
10x6 cm .................................................................................................................................................3 000

12297.cca 1900 Miskolci katonai akadémia hallgatói és tanárai. Nagy méretű tabló paszpartuban. 30x21
c, .........................................................................................................................................................10 000

12298.cca 1900-1910 Marosvásárhely, huszárportré, Cielhulski és Csonka műterméből, keményhátú fotó,
10x6 cm .................................................................................................................................................9 000

12299.1904 Az SMS Temes, az Osztrák-Magyar Monarchia Haditengerészetének monitorhajójának vízre
bocsátása Újpesten, Dunai Flottila, keményhátú fotó, hátulján feliratozott, 11,5x17 cm / SMS
Temes, Austro-Hungarian Navy monitor ship, setting afloat at Újpest, Danube Fleet, photo,
labelled on the back ............................................................................................................................18 000

12300.1907 Dekoratív hímzett szolgálati időre vonatkozó katonaemlék, "Ha a hon veszélyben lészen, ott
leszek én harcra készen, félreteszek minden munkát, hogy megvédjem a magyar hazát" felirattal,
I. Ferenc József arcképével (16. honvéd ezred, 6. század), üvegezett keretben, ritka kivitelben,
40×31 cm ............................................................................................................................................14 000

12301.cca 1910 Az SMS Zrínyi, az Osztrák-Magyar Monarchia csatahajójának vízre bocsátása,
keményhátú fotó, 11x15,5 cm / SMS Zrínyi, battleship of the Austro-Hungarian monarchy, setting
afloat, photo ..........................................................................................................................................6 000

12302.cca 1910 A 118. sz. rendőrőrs, csoportkép, fotó kartonon, a karton körbevágott, 16×21 cm ...............3 000
12303.1913 Munkács, Niklay F. fényképész műtermében készült, vintage fotó, 14,5x9,5 cm, karton

23,5x16,8 cm / 1913 Munkacevo, vintage photo of a soldier from the studio of F. Niklay on
cardboard, 14,5x9,5 cm ........................................................................................................................1 600

12304.1914 A császári és királyi haditengerészet Szent István csatahajója, képekkel illusztrált füzet a
vízre bocsátás alkalmából készítve, szép állapotban, ritka, 12p .........................................................50 000

12305.1914 Népeimhez! "Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralévő éveimet a
béke műveinek szentelhessem és népeimet a háború áldozatairól és terheitől megóvhassam. A
Gondviselés másként határozott. ... Mindent megfontoltam és meggondoltam. Nyugodt
lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.", 1914. júl. 28., felül a magyar Szent koronával, a
széleken I. Ferenc József osztrák császár és magyar király, II. Vilmos német császár, Ferenc
Ferdinánd elhunyt trónörökös, Károly Ferenc József (IV. Károly) trónörökös arcképeivel díszített,
nagyméretű plakát, Bp., Schmidl és Manheim-ny., körbevágott, kissé foltos, hajtásnyomokkal,
46x62 cm .............................................................................................................................................15 000
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

12306.1915 A Citta di Jesi olasz léghajó lelövése után / Italian airship Citta di Jesi after being shot at Pola.
14x8 cm .................................................................................................................................................7 000

12307.cca 1916 Az S. M. U12 tengeralattjáró süllyedés közben / k.u.k. U-boot submarine. 13x8 cm ............4 000
12308.cca 1916 Katona utazó fényképezőgéppel, fotólap, sarkaiban sérült, 14x9 cm / Soldier with field

camera, photocard, 14x9 cm .................................................................................................................2 000
12309.cca 1916 S.M.S. Ulan fotó 10x7 cm ......................................................................................................3 600
12310.cca 1916 U-2 tengeralattjáró torpedó töltés közben / U-2 submarine during torpedo loading. 13x10

cm .........................................................................................................................................................3 000
12311.1916-1917 3 db eredeti fotó a fischamendi császári és királyi (k.u.k.) repülőgépgyárból, a

műhelycsarnokról, a ballonépületről és az új karszárnyákról, az ott dolgozók bérkifizetéséről,
feliratozva, jó állapotban, 12×17 cm / 1916-1917 3 pcs of photo from the k.u.k military airplane
factory in Fischamend, with description, in good condition, 12×17 cm ...............................................32 000

12312.1917 Torpedó kilövésének pillanata tengeralattjáróról / U-boat launching a torpedo 9x14 cm .............6 000
12313.1917 Katonai felderítés, repülőtér légi felvétele, vintage fotó feliratozva, 11,6x16,4 cm ......................1 600
12314.1917 Katonai felderítés, vintage fotó, 11,7x16,5 cm .............................................................................1 600
12315.1917 Kimaradási engedély k.u.k. katona részére. / Erlaubnisschein ....................................................3 000
12316.1917 IV. Károly király látogatása a Szent István csatahajón. 6 db fotó 15x11 cm, hozzá a

haditengerészet elnöki hivatalának kísérőlevele az Adria Társaságnak, valamint az 1916
decemberi királyi látogatás részletes leírása. / 1916-17 VIsit of Emperor Karl on the board of Szent
István. 6 photos and the letter of the Navy presidetal office to the Adria Association. Also a
detailed despcription of the king's visit ................................................................................................60 000

12317.cca 1917 Az S.M.S. Karl VI. páncélcirkáló a cattarói öbölben. / battleship S.M.S. Karl VI. in the bay
of Cattaro 14x8 cm ................................................................................................................................6 000

12318.cca 1917 Tengerész Fokker légelhárító repülőgép Pola-Altura-Haide üldözés után / Navy airplane
after a chase 12x9 cm ...........................................................................................................................6 000

12319.cca 1917 Az S.M.S. Maria Theresia cirkáló / battleship 16x10 cm .......................................................5 000
12320.1917 Az S.M.S. Saida visszatérőben az otrantói csatából / S.M.S. Saida on the return from the

Battle of Otranto 16x10 cm ...................................................................................................................6 000
12321.cca 1917 Az S.M.S. St Georg cirkáló próbameneten / battleship S.M.S. St, Georg on test cruise

16x10 cm ...............................................................................................................................................7 000
12322.cca 1917 Az S.M.S. Zenta. / battleship S.M.S. St, Zenta on test cruise 18x13 cm ...............................6 000
12323.cca 1917 Haditengerészet L/40. hidroplánja felszálláskor. / Navy hydroplan airplane during

take-off.18x13 cm ..................................................................................................................................7 000
12324.cca 1917 Az 92F torpedónaszád / torpedoboot F92 22x17 cm ............................................................8 000
12325.1917 Hadi mozsár. Német, 1914-1917 Durch Krieg zum Sieg felirattal / German military mortar with

commemorating inscprition World War I. d: 13 cm, m: 11 cm ...............................................................1 000
12326.1917 Nagybaconi Nagy Vilmos (1884-1976) leendő vezérezredes, miniszter saját kézzel írt lapja

feleségéhez ...........................................................................................................................................4 000
12327.1918 "Magyar Katonák! Kiért harcoltok ti! Ausztria császárjáért és Magyarország királyért! Vagy

pedig a németek császárjáért? Ti csakis a németek császárjáért harcoltok, a magyar hadsereg
morálját romboló I. világháborús röplap, szakadt, 23x16 cm ................................................................5 000

12328.1918 Osztrák-magyar, újpesti hadnagy hadifogoly fényképes igazolványa, "Kommando des
Kontumazlegers der k.u.k. 4. Armee für Heimgekehrte" fejléces papíron, "K.u.k. Abwehroffizier des
Übernahme Station Nr. 403." bélyegzéssel. .........................................................................................9 000

12329.1919 A felrobbantott Párkányi híd. Csehszlovák bélyeggel és bélyegzéssel, a lapot író lány a képen
/ Demolished brigde at Sturovo with Chechoslovakian stamp and cancellation. The girl who wrote
the card is on the picture 9x14 cm ........................................................................................................4 000

12330.1919 Vintage katonai fotó feliratozva, 13x9 cm, karton 25x19,2 cm .....................................................1 600
12331.cca 1920-1940 "Emlékül a haza szolgálatára", Horthy Miklós kormányzó arcképével,

angyalos-koronás nemzeti kis-, Erdély-, és hármashalmos-kettős keresztes magyar címerrel,
valamint a Szabadság-téri Trianon-szoborcsoport (Nyugat-,Észak-,Dél-,Kelet-) alakjaival díszített
nagyalakú obsit, Bp., Kincs Emil-ny., üvegezett fa keretben., 56,5x41 cm .........................................20 000

12332.cca 1920-1940 Levente zászlócsúcs, réz, jelzés nélkül, patinával, sérült, 21x10 cm .........................50 000
12333.1921 Katonai igazolvány a déli területekre való bevonulás alkalmából ................................................3 000
12334.1924 A M. Kir. Ludovika Akadémiának 1924. aug. 20.-án felavatott Akadémikusainak tablófotója,

fotó kartonon, Bp, Goszleth I. és Fia műterméből, sérült, kisebb hiányokkal, 25x32 cm ....................20 000
12336.1936. január 17. Budapest, Gellért Szálló, Nack (Zách) Emil altábornagy, címzetes vezérezredes

búcsúztatása az állományból, (a kép bal oldalán a negyedik), Beller Rezső riport felvétele,
feliratozva, életrajza mellékelve, 18x24 cm ...........................................................................................1 400

12337.1937 A Magyar Toldi harckocsi tereptani tesztelése, háttérben a fejlesztő mérnökkel, fotó, 8,5×6 cm
...............................................................................................................................................................4 000

12338.1937 Magyar Katonai írók köre díszoklevele Noszlopy Aba Tihamér (1891-1967), daloskönyv
szerző, főhadnagy részére. De Sgardelli Cézár (1884-1953) alezredes, katonai szakíró, doberdói
Bánlaky József (1863-1945) honvédtiszt, hadtörténész és Aggházy Kamill (1882-1954)
aláírásával. Üvegezett keretben. 28x40 cm ........................................................................................10 000
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12339.1939-1945 II. világháborús német aknamezőt jelölő eredeti zászlócska, sérülésekkel, 11x8 cm /
1939-1945 II. World War, German flag marking a mine field, damaged, 11x8 cm ...............................9 000

12340.cca 1940 Német tiszt magyarországi műteremben készült fotója, 17x12 cm / Photo of a German
military officer from a studio in Budapest ..............................................................................................3 000

12341.1940 Az erdélyi bevonulásról készített fotó album 44 db kép festett egészvászon albumban + egy
kézi rajz, kissé szakadozva / Photos of the Hungarian army occupying Transilvania ........................20 000

12342.1940 A magyar csapatok bevonulása Kolozsvárra, 8 db fotósarokkal rögzített, levehető fotó
kartonon, szép állapotban, 6,5×8,5 cm ...............................................................................................16 000

12343.1940 A visszatért Zsitvagyarmat község köszönő levele vitéz Kiss Kálmán altábornagy részére ........3 000
12344.1940 Ratosnya visszatért, katonák bevoulása az erdélyi, Maros megyei településre, utca hatalmas

koronával díszítve. Fotó, hátoldalán feliratozott. 5,5x8,5 cm ................................................................3 000
12345.1941 Debrecen, Orvosok és gyógyszerészek közös katonai kiképzése, 6 db vintage fotó Thöresz

Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából, a leírás a tároló
album lapjáról származik, 6x5,5 cm ......................................................................................................2 400

12346.1941 Kivégzett csetnikek Zomborban április 9-én, hátoldalon feliratozott fotó, 6×8,5 cm / killed
Chetniks ................................................................................................................................................4 000

12347.1941 II: világháború, keleti front, magyar páncélos tiszttel, fotó, 8x11 cm ............................................3 000
12348.1941 Thöresz Dezső (1902-1963) békéscsabai gyógyszerész és fotóművész hagyatékából 11 db

vintage fotó, orvosok és gyógyszerészek közös katonai kiképzése idején, egy hortobágyi portyáról
(dokumentálva egy albumban volt), 6x6 cm ..........................................................................................3 200

12349.1944-1946 Keveházi János karp. tizedes honvédnaplói, 2 db, 23/I. lgv. ágyús üteg, 1944. jún. 23. -
1946. jan. 15. közötti tollal írt bejegyzésekkel, "Mindig tréfáltam; "Szegény Magyarország nagy
bajban lesz, ha nekem is be kell vonulnom katonának." A tréfából sajnos szomorú valóság lett." a
honvéd és később a hadifogoly élet szomorú napjaival is, az egyik borító nélkül, a fekete
borítósban elrejtett késpengével, két nagyrészt teleírt füzetke. ..........................................................50 000

12350.1944 Szovjet hadsereg magyar nyelvű röplapja a budapesti német és magyar katonák részére,
hajtott ....................................................................................................................................................2 000

12351.cca 1945 előtt készült katonai felvételek, 13 db vintage fotó, három datálva, 9x14 cm és 6x6 cm
között .....................................................................................................................................................2 400

12352.1945.I.7. A magyar hadsereg tisztjeihez és katonáihoz. Menjetek haza! II. világháborús szovjet
röplap, 15x10 cm ...................................................................................................................................2 000

12353.1945 Dr. Koloman Reinhart aradi születésű, kolozsvári lakos részére kiállított igazolvány,
"Reichsführer SS. SS. Hauptamt: Volksdeutsche Mittelstelle. SS. Sonderkommando. S. O."
fejléccel, Sopron, 1945. III. 27., pecsétekkel aláírással, a hátoldalon "Bayer Staatsbank Passau",
1945. ápr. 23. ......................................................................................................................................18 000

12354.1945 Darmstadt, hadifogoly napló, benne ceruzás bejegyzésekkel, versekkel, 1945. XII. 17- 1946.
I. 12., a címlapon névbejegyzéssel (Beleznay Dezső), 7 lev. ceruzás bejegyzéssekkel, pár lapon
későbbi gyerekrajzokkal, firkával. .......................................................................................................15 000

12355.1915 Nowotny korvettkapitány az S. M. S. Scharfschütze parancsnoka. / Captain Nowotny on S. M.
S. Scharfschütze 16x9,5 cm .................................................................................................................7 000

12356.1915 Fiume emlékplakettje Klasing Gusztáv hajóskapitány részére a város védelméért / Fiume
award for the ship captain Gustav Klasing. Photo. 17x22 cm ...............................................................6 000

12357.cca 1916 Lerch Egon sorhajóhadnagy, Zaccaria fregatthadnagy és az U12 tengerealattjáró
legénysége / Crew of the U12 submarine. 23x17 cm ...........................................................................8 000

12358.Trapp György lovag (1880-1947) sorhajóhadnagy, az U.-5. osztrák-magyar búvárhajó kapitánya
9x13 cm hajtásnyommal / Commandant of the U-5 ..............................................................................6 000

12359.1916 Mackensen tábornok megszemléli a Dunai Flottillát. Az S. M. S. Temes és Enns hajók
fedélzetén / General Mackensen visit at the Danube Fleet. 18x13 cm .................................................8 000

12360.1917 IV. Károly király az aknatárban, egy kihalászott aknát tekint meg / Emperor Carl in Pola,
viewing of a mine 17x12 cm ..................................................................................................................6 000

12361.1917 IV. Károly király az S.M.S. Chameleon fedélzetén / Emperor Carl on the board of S.M.S.
Chameleon 17x12 cm ...........................................................................................................................8 000

12362.1946 Magyar Rendőrség Budapesti Főkapitányságának Buda-Dél Internálótábor parancsnoksága
által kiadott a tábor elhagyására jogosító szolgálati jegy, 1946. jan. 17., pecséttel, aláírással. ...........5 000

12363.cca 1948 előtt készült felvételek katonákról, a kiskunfélegyházi Marika-fotó műteremben, 17 db
vintage üveglemez NEGATÍV, 9x12 cm ................................................................................................4 200

12364.cca 1948 Kiskunfélegyháza, katonák a műteremben, Mosonyi Antalné (?-?), (Marika fotó)
kiskunfélegyházi műtermében készült 13 db vintage síkfilm NEGATÍV, 9x12 cm és 12x16 cm között
...............................................................................................................................................................4 200

12365.cca 1949 Nők egyenruhában (katonák és/vagy rendőrök és/vagy államvédelmisek?), Mosonyi
Antalné (?-?), (Marika fotó) kiskunfélegyházi műtermében készült 12 db vintage síkfilm NEGATÍV,
9x6 cm ...................................................................................................................................................4 000

12368.1967 M Svéd Remington Rolling Block négyélű döfőszurony- Jelzett, szép állapotban / Swedish
bayonet. 56 cm ......................................................................................................................................1 000
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12369.cca 1980 A Magyar Népköztársaság kitüntetései nagy méretű két részes plakát / Decorations of the
Hungarian Peoples Republic 100x200 cm ............................................................................................8 000

12370.95M szurony hüvellyel 37 cm / Bayonet ................................................................................................1 000
12371.Olasz bajonett, pengén Terni jelzéssel, fa és fém markolattal, bőr és fém tokban, penge hossz: 30

cm, teljes hossz: 41 cm .......................................................................................................................10 000
12372.35M szurony kompletten: hüvellyel, papuccsal, jó állapotban. 50 cm / Bayonet ..................................1 000
12373.35M szurony hüvely és papucs nélkül.Jó állapotban 47 cm cm / Bayonet ...........................................1 000
12374.A Magyar Honvédség rangjelzései angol nyelvű plakát / Rank insignia on the regular and street

uniform of the Hungarian Army. 70x90 cm ............................................................................................3 000
12375.1939 Honvéd naptár. Összeáll.: Kern Ferenc: A címlapot tervezte és rajzolta: Rimaszéki R. Aladár.

A fényképeket készítették: M.F. I., Ginzery Sándor, Nagy Sándor, Tomor László, Somogyi Béla,
Foto Veres, Foto Brunhuber. Bp., M. Kir. Honvédelmi Minisztérium,(Székesfőváros Házinyomdája),
57 sztl. lev. Nagyon gazdag fekete-fehér fotóanyaggal illusztrált, közte a felvidéki bevonulás
képeivel. Spirálfűzött illusztrált kötésben, 3 lapon sérüléssel, néhány lap hátoldalán rajz, bejegyzés,
firka, egy-két lap foltos, egy-két lapon szakadás, a hátsó borító kartonfedeléről a tartó "láb"
hiányzik. A .............................................................................................................................................8 000

12376.Llama XV "Especial", 22 cal (a Colt 1911 modell kicsinyített mása) vésett díszítésű gazdagon
aranyozott kivitelű luxusmodell, egyedi gyöngyház markolattal, hatástalanítva, szép állapotban.
Régi típusú hatástalanítás, cső dugózva, 2 helyen fúrva-bemetszve, a fúrás- metszés
összeszerelt állapotban nem látszik, felhúzás közben sem, ütőszeg hegye leköszörülve,
Felhúzható, elcsettinthető, szétszedhető, 16x11 cm ........................................................................300 000

Térképek
12395.cca 1870 Pest részletes térképe az 1870-es évek rendezési hulláma előtti utcaképpel és a

rendezési tervek kijelölte új utcahálózattal körutak, hidak terveivel. Wohlfahrt Henrik miniszteri
tanácsos, a Sikló tervezőjének saját kezű feljegyzéseivel 1886 ból, szakadt, hátoldalon javított,
ragasztott, 39x62 cm. / cca 1870 Map of Budapest from 1870 with the old and new city street
networks,with the hand signature of the enginer of the Budapest funicular, Henrik Wohlfahrt,
39x62 cm .............................................................................................................................................60 000

12396.1898 A magyar korona országainak posta- és távirda térképe, kiadja a magyar kir posta és
távirda-igazgatósága. Tervezte: Oberhäuszer Lajos posta-távirda tanácsos. Nyomt. Kogutowicz és
Társa Magyar Földrajzi Intézete. Vászonra kasírozva, sérült, helyenként szakadt. 132x181 cm .......90 000

12397.cca 1910 A Magas-Tátra turista térképe, 1:50.000, kiadja a M. Kir. Földmivelésügyi Minister, hajtott,
szakadásokkal, firkákkal, 49,5x69 cm ...................................................................................................3 000

12398.cca 1914 A magyar vasutak térképe, 99x160 cm ...............................................................................15 000
12399.cca 1920 Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján, Szerk.: Gróf Teleki Pál, ún.

"Vörös térkép", 1:1000.000, Bp., Magyar Földrajzi Intézet, magyar és angol nyelven, sérült, 63x95
cm .......................................................................................................................................................15 000

12400.1927 Magyarország Talaj-régióinak átnézetes térképe, Szerk.: 1918-ban Treitz Péter,
1:1.000.000, Bp., M. Kir. Földtani Intézet, hajtott, szakadt, 69x92 cm ................................................24 000

12401.cca 1928 Mit vesztett a magyar szinészet Trianon által? Rajzolta: Abonyi Zoltán. Az adatokat
Erődi Jenő állította össze. A térkép B. Kovács Andor osztályvezető terve alapján készült. Magyar,
német, angol, francia, és olasz nyelven. Bp., Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézet
Propaganda Osztálya, (Thália-ny.), ceruzás dátumozással, restaurált, 73x105 cm ...........................26 000

12402.1928 Magyarország gazdaságföldrajzi térképe, dr. Teleki Pál gróf, és dr. Cholnoky Jenő
közreműködésével hivatalos adatok alapján szerk.: Dr. Fodor Ferenc, 1:1,500.000, Bp., Magyar
Földrajzi Intézet Rt., III. kiadás, magyar és angol nyelven, 63x95 cm ................................................20 000

12403.1929 Balatonszemes térképe, 1: 10 000, kiadja: Magyar Kir. Állami Térképészet, 33×29 cm ...........10 000
12404.cca 1938 előtt Mátra és környékének talajtani térképe, 1:75.000, kézzel színezett nyomtatott térkép,

szakadt, foltos, 46x58 cm ......................................................................................................................3 000
12405.cca 1940 A X. ker. Kerepesi-úti temető helyszínrajza, Bp., Klösz-ny., hajtott, 59x31 cm .....................6 000
12406.cca 1940 Budapest Székesfőváros övezeti térképe. Építésügyi Szabályzathoz. 1:125.000, színes,

négy térkép szelvény, szelvényenként hajtogatva. Kiadta: Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Bp.,
Klösz György és Fia Térképészeti Műintézet, karton-tokban, egy szelvény szélén kis szakadással,
kissé sérült kartontokban, egy térkép szelvényen kis szakadás, egy másikon kis lyuk, 76x104
cmx4 + 1940 Építésügyi szabályzat Budapest székesfőváros területére. Az 1937: VI. törvénycikk
alapján alkotta a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Bp., 1940, Magyar Királyi Állami Nyomda, 211 p.
Kiadói címeres aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval. "Egervári Jenő Építőmester
névbélyegzőivel." ................................................................................................................................40 000

12407.cca 1941 MÁV osztálymérnökségi beosztás, Bp., Klösz és Fia, 39x60 cm ..........................................3 000
12408.1945 Budapest és környéke vasúti hálózatának vázrajzának térképe, rajta MÁV vonalakkal,

B.Sz.K.Rt. és B.H.É.V. vonalakkal, iparvágányokkal is, 75x60 cm .....................................................10 000
12409.1946 Barbacs gazdasági térképe, 1:7200, rajta a Barbacsi tóval, nyomtatott térkép, kézzel

színezett, rajzolt részekkel, 41x35 cm ..................................................................................................4 000
12410.1948 MÁV irányítási térképe, 1:900.000, Bp., Klösz György és Fia, 40x58 cm ....................................2 000
12411.1948 MÁV Széchényi-hűvösvölgyi úttörővasút általános helyszínrajza, 1:5000, 145x58 cm .............10 000
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Nyomtatványok
12430.1837 Sobri Jóska betyár és Pap Andor körözvénye a fejükre kitűzött vérdíjjal. Veszprém vármegye

hirdetménye 37x23 cm ........................................................................................................................30 000
12431.1839 Szalay Imre: A' Religió és Haza' szózata V. Ferdinánd' Apostoli Királyunk' 's Urunk' születése

napján. Hirdette - - A Weszprémi Székes Egyházban. Weszprém, 1839., Ns. Jesztány Totth
János-ny., 15 p. A címlapon címképmetszettel. Kiadói papírkötésben, foltos borítóval. ......................6 000

12432.1844 Királyi Magyar Helytartótanács irata a postabérek emelkedéséről ..............................................3 600
12433.1863 Független. I. évf. 1. sz. 1863. jan. 1. Rövid életű napilap (1863. január 1.-dec. 31.) Szerk.:

Kovács Lajos. Pest, Herz János-ny., korabeli hírekkel, reklámokkal, gőzkocsi menetrend,
hajtásnyommal, folttal, adóbélyegzéssel, 2 sztl. lev. .............................................................................3 000

12434.1865 Balogh János (1796-1872): Rövid politikai-hitvallásom. "Az 1848-diki törvények alapelveihez
szigoruan ragaszkodva, azoknak a revisióját csak annyiban ohajtom, amennyiben azokat,
alkotmányunk még erősbb szilárdítására javítani, és a kor szükségeihez alkalmazni kelletik. Az
ausztriai tartományokkali békés kiegyezkedést, és a vélöki jobb szomszédi viszonyt lelkemből
ohajtom, de csak úgy - még pedig cum conditione sine qua non - hogy ezen egyezkedés által se
függetlenségünk, se nemzetiségünk, se eddigi külön alkotmányunk legkisebb csorbát ne
szenvedjenek..." Verebély/Vráble, október 23-kán 1865. Nyitra, 1865., Szigler testvérek-ny., 1 sztl.
lev.   Balogh János (1796-1872): politikus, országgyűlési képviselő, kormánybiztos, honvédtiszt. A
reformellenzék egyik képviselője és vezére volt Bars vármegye országgyűlési követeként, részt vett
az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. Honvédtisztként az alezredesi rangig vitte.
Később a szabadságharc bukása után Bem Józseffel Törökországba ment. Távollétében halálra
ítélték, és csak hosszú emigráció után térethetett haza. ......................................................................3 000

12435.1869 Értesítvény az Erzsébet Ő csász. kir. felségéről nevezett bölcsöde-egyletnek működéséről. II.
füzet. szerkesztve Jerzsák Ignác egyleti titkár által. Nagyvárad, 1869. Tichy Ákos. 40p. Korabeli
aranyozott selyem kötésben. kisebb sérülésekkel a kötésen. ..............................................................4 000

12436.1884-1906 Magyar Bortermelők Országos Szövetkezetének alapszabályai. Bp., 1900., Kellner és
Mohrlűder, az utolsó lapon 1906-os közjegyzői betoldással, 25+1 p. és a Magyar Bortermelők
Országos Szövetkezetének 1883. május 1.-től 1884 aug. 31-ig terjedő első üzlet évi zárszámadása.
Bp., 1884., Birkholz és Vayda-ny., benne igazgatósági és tagnévsorral, 6 sztl. lev. ............................5 000

12437.cca 1890 A Magyar Királyság angyalos, koronás nagycímerével, és a vármegyék címereivel
díszített papírlap, (Bp.), Stádium Rt., 30x22 cm ...................................................................................2 000

12438.1893. julius 5. Az "Ungvári Kör" által rendezett táncmulatság által kiadott emléklapok, nyom. Lévai
Mórnál Ungvárt. Táncrenddel, versekkel stb. 6 számozatlan oldal, illusztrált borítóval hátoldala
foltos, 13,5x8,5 cm ................................................................................................................................5 000

12439.1896 Millennium kiállítási emlékképek, kiállítási helyszíneket, pavilonokat bemutató képek,
feliratozva, borítón kis szakadásokkal .................................................................................................20 000

12440.1898 Erzsébet királyné (1837-1898), német nyelvű képes emléklap, borítón Sissi arcképével és
császári címerrel, Ferenc József köszönő írásával és népeihez szóló felhívásával. 2 levél (4
számozatlan oldal), lap szélén két kisebb szakadással. 30,5x23 cm / 1898 Empress Elisabeth
(Sissi, Sisi), memorial in German language, 4 pages, with text by emperor Franz Jospeh. With two
small tears on the side.30,5x23 cm .......................................................................................................3 000

12441.cca 1900 Budapest fő és székváros látképei, Bp., Bettelheim Miksa és Társa-ny., Budapest
helyszíneit ábrázoló  18 db fekete-fehér képet tartalmazó leporelló, illusztrál papírborítóval. ............10 000

12442.cca 1900 Tarcsa (Tarcsafürdő/Bad Tatzmannsdorf,Tarča) gyógyfürdő és vízgyógyintézet (A
magyar Franzensbad) ismertetője. Szerk.: Dr. Barta Kornél. Bp., én., Weiss L. és F.-ny., 32 p.
Weiss Antal (?-?) grafikus 12 db (borító, 4 db egészoldalas és 7 db szövegközti) színes litografált
illusztrációjával. 1 db egészoldalas térképpel. Kiadói illusztrált haránt-alakú papírborítóban, jó
állapotban. ...........................................................................................................................................16 000

12443.1900 Tervezet "Első Erdélyi Vasöntőde s Gépgyár Rt." címen egy a Solymosy Olivér Gépgyárát
átalakítandó s azt kifejlesztő Részvénytársasághoz, 1900. júl. 7., foltos, szakadt, kitöltetlen aláírás
ívvel, 2 sztl. lev. .....................................................................................................................................5 000

12444.1904 Meghívó és műsorfüzet a Péczeli (Péceli) Ifjak Önképző Asztaltársasága táncmulatságára,
színre kerül Gárdonyi Géza "Bor" c. műve, szecessziós illusztrációval, hajtásnyomokkal, 15,5x23
cm .........................................................................................................................................................3 000

12445.1906 Rákóczi Ferenc hamvai hazaszállításának hivatalos programja, hajtott ......................................2 200
12446.1906 Cukrász bál táncrend bőr kötésben 9x6 cm .................................................................................3 000
12447.1907 Cukrász bál táncrend vászon borítással, ceruzával 8x5 cm ........................................................3 000
12448.1908 Budai vendéglősök táncvigalma. Vászon kötésben, réz rátéttel 11x6 cm ...................................4 000
12449.cca 1910 Herkulesfürdő. Képekkel, adatokkal illusztrált füzet térképpel 18x13 cm 20p. / Guide with

pictures, datas, maps. ...........................................................................................................................5 000
12450.cca 1910 Vues de Constantinople. Ansichten von Konstantinople. Views of Constantinople,

Constantinople, Jacques Ludwigsohn, haránt alakú félvászon-kötésben, a gerincen apró
sérüléssel, francia, angol és német nyelven. 2+36 p. 36 fekete-fehér fotót tartalmazó fotóalbum. ....10 000

12451.cca 1910 Schmidt Gyula műépítész és kőfaragó mester: Individuális síremlékek és szobrok.
Gazdag képanyaggal illusztrált katalógus, Bp., én., Hornyánszky, 74 p. Magyar és német nyelven.
Kiadói aranyozott zsinórfűzött papírkötés, a címlapon kis folttal, jó állapotban. ...................................5 000
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12452.cca 1910 Szent-Margitsziget Gyógyfürdő prospektus. Bp.,én., Szent-Margitsziget Gyógyfürdő
Felügyelősége, 16 p. Az oldalszámozáson belül 4 db egészoldalas fotóval. Az utolsó lapon
Szent-Margitszigeti Gyógyvíz/üdítővíz reklámmal. Kiadói haránt alakú papírborítóban, "Világjárás
Utazási és Menetjegyiroda Rt." bélyegzőjével a címlapon. ...................................................................6 000

12453.1913 Új Művészet. I. évf. 3. sz., 1913. jan. Szerk.: Rózsa Miklós. Művészház folyóirata. Bp., "Jókai
Nyomda Rt.", 24 p. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált, közte Aiglon (Sassy Attila
(1880-1967)) ex libris-szeivel.Jaschik Álmos által illusztrált szecessziós borítóval, apró szakadással
a borítón, 24 p. ......................................................................................................................................3 000

12454.1913 Új Művészet. I. évf. 5. sz., 1913. márc. Szerk.: Rózsa Miklós. Művészház folyóirata. Bp.,
"Jókai Nyomda Rt.", 24 p. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Jaschik Álmos által
illusztrált szecessziós borítóval, 24 p. ...................................................................................................3 000

12455.1913 Új Művészet. I. évf. 4. sz., 1913. feb. Szerk.: Rózsa Miklós. Művészház folyóirata. Bp., "Jókai
Nyomda Rt.", 24 p. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Jaschik Álmos által illusztrált
szecessziós borítóval, a borítón kis szakadással,a sarkokon kis gyűrődéssel, 24 p. ...........................3 000

12456.1913-1914 A Fotográfia folyóirat 20 db száma. (1913: 1-5.;8-12; 1914:1-10.) Nagykállói Kállay
Miklós (1887-1967) későbbi miniszterelnök autográf aláírásával. Korabeli félvászon kötésben ..........5 000

12457.1914 Bp., Ulrich B. J. mindennemű csövek, légszesz-, víz és gőzvezetéki fölszerelések,
szerszámok és műszaki cikkek raktára árjegyzéke, aranyozott piros egészvászon-kötésben, borító
kissé foltos, egyébként jó állapotban, 1360 p. ......................................................................................5 000

12458.1916 Pöstyén, A Grand Hotel Royalban Ferenc József 86. születésnapja alkalmából rendezett
ünnepi díszebéd/díszvacsora német nyelvű étlapja ..............................................................................4 000

12459.1916 A király esküje, Színes litográfia. Díszes műlap IV. Károly király, Zita királyné és Ottó
trónörökös arcképével, valamint a koronázási ünnepség jeleneteivel.Basch Árpád rajza. 45x34 cm
.............................................................................................................................................................10 000

12460.1917 Kimutatás Magyarország területén különböző fedeztető állomáson lévő törzsménekről, 131 p
.............................................................................................................................................................10 000

12461.Tábortűz mellett. Szövegét és zenéjét szerzé: Koncz Béla. Bp. és Lipcse, 1917, Rózsavölgyi. Kotta,
illusztrált borítóval. 3 p ..........................................................................................................................5 000

12462.cca 1918-1919 Pécsi Nemzeti Tanács feliratú boríték, és Pécsi Nemzeti Tanács - Katonai
Parancsnokság feliratú levélpapír, kitöltetlenek. ...................................................................................3 000

12463.1919 Budapesti Közlöny 1919. aug. 22., román cenzurával, a címlapon a román csapatok
hirdetményeivel, Bp., Athenaeum, szakadt, sérült, 4 p. ........................................................................3 000

12464.1919 Szociális Termelés. A Szociális Termelés Népbiztosságának közlönye. 1919. máj. 3., I. évf. 1.
sz. Bp., szakadozott, 32 p.+1 (színes térkép) t. ....................................................................................4 000

12465.1919. április 19. Bp., Az Új Forradalom I. évfolyamának 3. száma, lelkesítő versekkel és írásokkal,
kis szakadással, 2p .............................................................................................................................16 000

12466.cca 1920 Rákos Lajos Rum és Likőrgyára, Posner, Litho számolócédula, 14x7cm .............................2 400
12467.1920 A Magyar Grafika, a grafikai iparágak fejlesztését szolgáló folyóirat. Szerkeszti és kiadja: Bíró

Miklós, I. évfolyam, 1. szám, 1920 január. Papírkötés, kissé kopott borítón névbejegyzéssel és
Ferenczi B. Miskolcz fényképészeti szaküzlete bélyegzőjével. Lapok teteje kissé foltos. ....................3 000

12468.cca 1920-1930 Móry Nové Štrbské Pleso, Újcsorbató, a Magas-Tátrában fekvő üdülőhely utazási
prospektusa, fekete-fehér fotókkal, kis térképvázlattal, Bratislava/Pozsony, Slovesnká Grafika-ny.,
21x33 cm ...............................................................................................................................................3 000

12469.cca 1920-1930 Stosfürdő (Stósz/Štós/Štos/Stooß) utazási prospektusa, Bratislava/Pozsony,
Slovesnká Grafika-ny., fekete-fehér fotókkal. .......................................................................................3 000

12470.1922 3 db Szociáldemokrata röplap, "Szavazzatok szociáldemokratára!", Bp., Esztergályos
János,(Világosság-ny.), 7x14 cm és 8x15 cm közötti méretben. ..........................................................4 000

12471.cca 1925 A Csehszlovákiai Kommunista (bolseviki) Pártnak, mely a III. Internacionálé szekciója
választási kiáltványa, Podkárpátszká (Kárpátalja) Rusz dolgozóihoz. Ceruzás és tollas jelölésekkel.
30p + A Csehszlovákiai Kommunista Párt jelölő listája, kártpátaljai, többek közt munkácsi magyar
jelöltek neveivel, kisebb szakadással, hajtásnyommal. 31x8 cm ..........................................................4 000

12472.cca 1926 Láng Jakab és Fia Kerékpáralkatrész-, kerékpár-, varrógép- és gumminagykereskedők
árukatalógusa. Bp., Wodianer F. és Fiai-ny., 2+24 p. Papírkötésben, a hátsó borító és a lapok egy
része sérült, hiányos, megviselt állapotban. Ritka! .............................................................................26 000

12473.1928 Motorkerékpár. I. évf. 1. sz. 1928. ápr. 10. A 10. oldalon szereplő fotón, Horthy I(stván)
későbbi kormányzó helyettessel, aki az 500 köbcentiméteren felüli kategóriában aranyérmes lett
(második.) Bp., Hauptmann Béla-ny., korabeli fekete-fehér fotókkal, korabeli reklámokkal, a
gerincen kis szakadás, 24 p. .................................................................................................................5 000

12474.1929 Maurer Gyula: Budapest új kereskedelmi és ipari kikötőjének jelentősége. [Csepeli
szabadkikötő.] Bp.,[1929], Apostol-ny., 23 p. Hajózási Hírlap "Hajózás-Vízépítés" c. művének
különlenyomata. Fekete-fehér szövegközti képanyaggal és egy szövegközti térképpel illusztrált.
Magyar és német nyelven. Kiadói papírkötésben, jó állapotban. ..........................................................4 000

12475.1929 Hardy's Anglers' Guide. Alnwick, Hardy Bros. Ltd., 374 p. Angol nyelven. Gazdag
képanyaggal, színes mellékletekkel, korabeli reklámokkal. Félvászon-kötésben, sérült, laza
kötéssel, egy kijáró lappal, kopott borítóval. .........................................................................................8 000

12476.1929 Magyar Grafika. A grafikai iparágak és rokonszakmák fejlesztését szolgáló folyóirat. Szerk.
és kiadja: Bíró Miklós. X. évf. 5-6. sz. Benne számos illusztrációval, közte egészoldalas, színes
illusztrációkkal a 136-153. oldalak között. A 168. odalon Bortnyik Sándor egészoldalas
linómetszetével, 21x15 cm. Bp., Bíró Miklós-ny., 113-172+IX-XII p. +3 t. Foltos, az utolsó 4 lap
összeragadt, a borítója szakadt. .........................................................................................................10 000
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12477.1929 Magyar Grafika. A grafikai iparágak és rokonszakmák fejlesztését szolgáló folyóirat. Szerk.
és kiadja: Bíró Miklós. X. évf. 1-2. sz. 1929. jan.-feb. Benne számos illusztrációval, közte nagy
nevű grafikusoktól: Bortnyik Sándor, Végh Gusztáv, Kner Albert, Kolozsváry Sándor, Kassák
Lajos és mások. A borító grafikája, valamint 8 fekete-fehér szövegközti illusztráció és 5
egészoldalas színes plakáttervével Bortnyik Sándor munkája. A folyóirat ún. "Bortnyik száma."
Bp., Bíró Miklós-ny., 4+48+IV p.+20 t. ................................................................................................15 000

12478.cca 1930 A Vasas - Budai 11 + BAK TK - Turul futball mérkőzések plakátja / Football match poster
32x47 cm .............................................................................................................................................10 000

12479.cca 1930 A BAK TK - Soroksár II. liga futball bajnoki mérkőzés + Vasas -TSC barátságos
mérkőzés plakátja / Football match poster 32x47 cm .........................................................................10 000

12480.cca 1930 Attilla FC - Deportivo Alavés futball mérkőzés spanyol plakátja. FFFA / Football match
poster 34x49 cm ..................................................................................................................................12 000

12481.cca 1930 Az 1885-ös Országos Általános Kiállítás látképe, a kiállítás épületeinek elhelyezkedése
a Ligetben, a hátoldalon ragasztott, javított facsimile kiadás, megviselt állapotban, 39x55 cm ..........20 000

12482.1930 Magyar Nemzetpolitikai Társaság alapszabályai. Bp., 1930., "Pátria"-ny.,8 p.+A Magyar
Nemzetpolitikai Társaság elnöksége és választmánya az 1930. évben. Bp., "Pátria"-ny. Rajta
érdekes nevekkel: Mikecz Ödön (1894-1965) ügyvéd, főispán, későbbi igazságügyminiszter (1938),
Asztalos Miklós (1899-1986) író, történész, Bobula Ida (1900-1981) költő, történész, vitéz
Kolozsvári Borcsa Mihály (Kolosváry-Borcsa Mihály (1896-1946) Sztójai-, majd Szálasi-kormányok
államtitkára, politikus, újságíró), Makkai János (1905-1994) újságíró, politikus, országgyűlési
képviselő, Padányi Gulyás Béla (1903-1988) földbirtokos, kisgazdapárti politikus, történész, Pásint
Ödön (1900-1950) miniszterelnökségi tanácsos, sajtóreferens, Bethlen István miniszterelnök
személyi titkára, majd az Erdélyi Külön Szolgálat vezetője, Szász Béla (1897-1974) történész,
politikus, Magyar Nemzeti Szocialista Párt országos elnöke és más érdekes nevekkel. .....................2 000

12483.1931 A Husos Bratislava és a BAK TK Budapest futball mérkőzés szlovák nyelvű plakátja / Football
match poster 24x32 cm .........................................................................................................................5 000

12484.1936 Kolozsvár, Az Erdélyi Szépmíves Céh által ajándékozott díszoklevél, nyomtatott aláírásokkal,
33x25 cm ...............................................................................................................................................4 000

12485.1937 M. Kir. Dohányjövedék Gyártmányainak árjegyzéke, 1943. okt. 1., Bp., M. Kir. Állami
Nyomda, hajtásnyomokkal, 59x83 cm ................................................................................................12 000

12486.cca 1939 Fajvédők! Sorakozó! Mi a fajvédelem? A Magyar Fajvédők Országos Szövetsége, a
"Rongyos Gárda" kétoldalas röplapja, Bp., Stádium-ny., hajtott, kis szakadással, 23x15 cm ............18 000

12487.1939 Pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Kálmán (1886-1939) politikus, földművelésügyi
miniszter (1935-1938), belügyminiszter (1937-1938), Magyarország miniszterelnöke (1936-1938)
és képviselőház elnökének (1938-1939) gyászjelentése. .....................................................................6 000

12488.1939 Tolnai Világlapja Naptára, laponkénti külön reklámos naptár, kartonon, falra akasztható, jó
állapotban, 52p ......................................................................................................................................8 000

12489.cca 1940 Szováta gyógyfürdő utazási prospektusa, fekete-fehér fotókkal, Bp., Athenaeum-ny.,
23x59 cm ...............................................................................................................................................3 000

12490.1941. aug. 6 Babits Mihály (1883-1941) költő, író, a Nyugat szerkesztőjének gyászjelentése a
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány nevében. Eredeti borítékban, amelyet Jankovich Ferenc
(1907-1971) Kossuth-, József Attila- és Baumgarten-díjas magyar költő, író, műfordítónak címezve
a Magyar Dal zenei folyóirat szerkesztőségébe, amelynek 1936-42 között felelős szerkesztője volt,
de többek közt a Nyugat é Kelete Népe munkatársaként is tevékenykedett. Hajtásnyommal,
borítékon kisebb szakadással. ..............................................................................................................3 000

12491.1941 WMTK. A Weiss Manfred Vállalatok Testedző Körének közleményei. V. évf. 38. és 39.
számok, 1941. szept. 20., 27. Szerk.: Merza Ferenc. Csepel, Rapid-ny., szakadtak, 2+2 sztl. lev. .....5 000

12492.cca 1941-44 Fiatal magyar! Közömbösségeddel a bolsevizmust támogattad! Ezt akarod a jövőben
is? Vár az Antibolsevista Ifjúsági Tábor. Stádium Rt., röplap, hajtásnyommal, kisebb
szakadásokkal. 11,5x15 cm ..................................................................................................................2 000

12493.cca 1941-44 Bajtárs! Fiatal magyar! Nemzeti létünk sorsdöntő küzdelmében köztünk a helyed!
Antibolsevista Ifjúsági Tábor. Stádium Rt., röplap, hajtásnyommal. 11,5x15 cm ..................................2 000

12494.1943 M. Kir. Dohányjövedék Gyártmányainak árjegyzéke, 1943. jul. 1., Bp., M. Kir. Állami Nyomda,
hajtásnyomokkal, 41x59 cm ..................................................................................................................8 000

12495.1944 Budapest népéhez! Antibolsevista, kitartásra felszólító II. világháborús kétoldalas röplap, bal
felső sarkában tollas firkával, jobb alsó sarkában kisebb lyukkal. 20x14,5 cm .....................................3 000

12496.1945 Kritika. I. évf. 1. sz., 1945. szept. 1. Szerk.: Korondi Mária. Bp., Hungária, kissé foltos, kissé
szakadt, 12 p. ........................................................................................................................................2 000

12497.1952 Meccsbelépő az olimpia magyar-jugoszláv labdarúgó döntőjére / Match ticket for the football
final of the Olympic Games. Hungary-Yugoslavia ...............................................................................20 000

12498.1954 Képes Sport, 1954. május 25., I. évf. 2. sz. Magyarország:Anglia (7:1.), Bp.,
Sportpropaganda, benne az Aranycsapat legendás mérkőzésről szóló írással, nagyon gazdag
fekete-fehér képanyaggal, köztük: Puskás, Kocsis és mások fotóival, kis szakadással, 16 p. .............5 000

12499.1955 Magyarország-Ausztria nemzetek közötti labdarúgó-mérkőzés díszvacsorája. Margitszigeti
Nagyszálló, 1955. október hó 16-án 19 órakor. Menükártya az aranycsapat korszakából, a 100.
magyar- osztrák találkozó alkalmából! ................................................................................................40 000
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12500.1956 Igazság. A Forradalmi Magyar Honvédség és Ifjúság Lapja, 1956. nov. 3., I. évf. 9 sz., Szerk.:
Obersovszky Gyula. Bp., Athenaeum, kissé szakadt, kissé foltos, 4 p. ................................................1 400

12501.1956 Népszabadság I. évf. 1. szám, 1956. nov. 2. Szerk.: Haraszti Sándor. Bp., Népszabadság, 4
p. ...........................................................................................................................................................1 400

12502.1956 Szabad Ifjuság. A Forradalmi Magyar Ifjúság lapja. 1956. okt. 30., Bp., Ifjúsági Lapkiadó
Vállalat, javított, 4 p. ..............................................................................................................................1 400

12503.1956 Egyetemi Ifjúság. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lapja. Kiadja: Egyetemi Forradalmi
Diákbizottság, 1956. okt. 29., szakadt, 1 sztl. lev. ................................................................................1 400

12504.1956 Új Magyarország. A Petőfi Párt (Nemzeti Parasztárt) napilapja, Szerk.: Féja Géza, I. évf. 1.
szám, 1956. nov. 2., Bp., Lapnyomda, a címlapon Németh László írásával, szakadással, 4 p. ...........1 400

12505.1956 Magyar Világ. Független politikai napilap. I. évf. 2. sz. 1956. nov. 2. Szerk.: Szolcsányi
Ferenc. Bp., Egyetemi Nyomda, kis szakadásokkal, 4 p. .....................................................................1 400

12506.1956 Magyar Világ. Független politikai napilap, I. évf. 2. sz., 1956. nov. 2., Szerk.: Szolcsányi
Ferenc. Bp., Egyetemi Nyomda, 4 p. ....................................................................................................1 400

12507.1956 Magyar Függetlenség. I. évf. 5. sz., 1956. nov. 2. Reggeli kiadás. Szerk.: Dudás József. A
Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány Országos Elnökségének lapja, 1 sztl. lev. ............................2 000

12508.1956 Magyar Nemzet. A Hazafias Népfront lapja. Rendkívüli szám 2., XII. évf. 253. sz., 1956. okt.
26., szakadt, 1 sztl. lev. .........................................................................................................................2 000

12509.1956 Kis Ujság. Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt politikai napilapjának 1956. nov.
1. száma. Szerk.: Kovács Béla. Bp., Október 23.-ny., 4 p. ...................................................................2 000

12510.1960-1968 5 db Puskás Ferenccel és a Real Madriddal kapcsolatos nyomtatvány. Puskás
részvételével zajlott mérkőzések meccsfüzete.Egyiken szakadás. / 1953-1960 Collection of 5
football match booklets of Ferenc Puskas and the Real Madrid matches. .........................................11 000

12511.cca 1960-1970 Lemezárugyári játékmackó terve, hajtásnyommal, 30x42 cm ......................................5 000
12512.cca 1965 Mao Ce-Tung (1893-1976) Kína nagy vezetője, színes korabeli poszter, 39×30 cm ............3 000
12513.1966 Labdarugó-világbajnokság (Jules Rimet cup), Anglia, hivatalos programm füzete. Az összes

játékos fotójával, így a magyar válogatott tagjaival is (Albert Flórián, Farkas János, Mészöly
Kálmán, Bene Ferenc stb). Kiadói tűzött papírkötés, kissé kopott és sérült borítóval, lapok alsó
sarkai foltosak. Az egyes mérkőzések eredményei tollal beírva. / 1966 footbal World
Championship Englandofficial souvenir programme.Cover a bit worn, the pages in the corners
spotty. The match results written with pen. .........................................................................................11 000

12514.1967. március. 9 Kodály Zoltán (1882-1967) háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző,
zenetudós, zeneoktató gyászjelentése. Eredeti borítékban, amelyet Jankovich Ferenc (1907-1971)
Kossuth-, József Attila- és Baumgarten-díjas magyar költő, író, műfordítónak címeztek (tévesen
"Jankovics" a borítékon), aki 1936-42 között a Magyar Dal zenei folyóirat felelős szerkesztője volt,
Kodály munkatársaként. Borítékon kisebb szakadással. ......................................................................3 000

12515.cca 1905-15 A gödöllői szövőiskola, az orsz. m. kir. iparművészeti iskola tanműhelyének képes
árjegyzéke. H.n., é.n., k.n. (4)p.+4t. (1 színes) Kőrősfői Kriesch Aladár, Nagy Sándor, és Undi
Karla terveivel gazdagon illusztrált. Kiadói papírkötés, a borítón és az előzéklapon kisebb
szakadással, hátsó szennylapon ceruzarajz található. .......................................................................12 000

12516.Guilliet & Fills Catalogue Illustré et Prix-Courant des Scieries & Machines á Travailler le Bois.
Auxerre-Paris, én. (1890.), Guilliet & Fills,199 p. Francia nyelven. Nagy gazdag egészoldalas,
szövegközti és kihjatható fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Átkötött félvászon-kötés. ..................12 000

12517.Henrik Johan Ibsen (1828-1906) norvég drámaíró, színházi rendező, költő névjegykártyája /
Business card of Norwegian writer Henrik Ibsen. ...............................................................................10 000

12518.Otto Brahm irodalomkritikus (1856-1912) névjegykártyája / Business card ..........................................6 000
12519.Kaposmérei Mérey Sándor (1779-1848) író-drámafordító, főispán, királyi személynök, valóságos

belső titkos tanácsos, aranysarkantyús vitéz és kamarás beiktatására készült üdvözlő vers. Pest,
1832. Beimel József + 1836 helytartótanácsi leirat saját kezű aláírásával ...........................................8 000

12520.1912 Szabad Művészet A Művészház folyóirata. Főszerk. Rózsa Miklós. I. évf. 1. és 2. sz. 1912.
november-december. Bp., 1912. (A Művészház Művészeti Egyesület. - Jókai ny.) 24+24 p. Kiadói
papírkötés, az 1. sz. borítója elvált. Címlapján Jaschik Álmos linómetszetű grafikájával.
Fekete-fehér képekkel illusztrált. Sok érdekes írással, többek közt a Nyolcak kiállításának
kritikájával. ............................................................................................................................................9 000

1848-1849-es dokumentumok
12545.1848 Felséges Első Ferdinánd Ausztriai Császár, Magyar- és Csehországnak e néven ötödik

apost. királya által szabad királyi Pozsony városába 1847-dik esztendei Szent-András hava 7-dik
napjára összehívott magyarországi közgyűlésnek naplója a tekintetes karoknál és rendeknél.;
...rendeltetett magyarországi közgyűlésnek irományai. Pozsony, 1848, Országgyűlési Irományok
Kiadóhivatala,(Pest, Landerer és Heckenast-ny.), XVI+240+2;2+228+CXCVI p. Az elején az
országgyűlés tagjainak névsorával. Félvászon-kötésben, kopott borítóval, de belül jó állapotban. ...40 000

Plakát
12560.cca 1946-1948 Káldor László (1905-1963): Duna (Bristol) Szálloda, villamosplakát, Plakát- Címke-

és Zeneműnyomda, 24,5×16,5 cm .......................................................................................................8 000
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12561.cca 1920 "Kitűnő vőt rokonok ortövőn ütik",Schmidhauer-féle Igmándi keserűvíz,
reklám-,villamosplakát, Bp., Globus-ny.,24x17 cm ...............................................................................5 000

12562.cca 1920 "Ha zavartalanul akar nyaralni, a Balaton mellett is mindenütt a természetes Igmándi
keserűvizet kérje üzletekben.",Schmidhauer-féle Igmándi keserűvíz, reklám-,villamosplakát, Bp.,
Globus-ny.,24x17 cm ............................................................................................................................5 000

12563.cca 1920 "Ha életét megunta volna és körünkből mindenképen távozni akar, saját érdekében ne
igyék többé természetes Igmándi keserűvízet,", Schmidhauer-féle Igmándi keserűvíz,
reklám-,villamosplakát, Bp., Globus-ny.,24x17 cm ...............................................................................5 000

12564.cca 1920 "Nota Bene! Igmándi", Schmidhauer-féle Igmándi keserűvíz, reklám-,villamosplakát, Bp.,
Globus-ny.,24x17 cm ............................................................................................................................5 000

12565.cca 1920 Schmidhauer-féle Igmándi természetes keserűvíz, reklám-,villamosplakát, Bp.,
Globus-ny., 24x17 cm .........................................................................................................................10 000

12566.1892 Tátrafüredi "Magyar Koronához" Szálloda díszes, illusztrált reklám-, villamosplakátja, 23x16
cm .......................................................................................................................................................10 000

12567.cca 1940 Salve tápszer reklám-, villamosplakát, "Üdv az egészségnek, jóízű és erőt ad", Bp., Klösz
Gy. és fia, 40x14 cm .............................................................................................................................3 000

12568.1958 Reich Károly (1922-1988): Reich Károly (1922-1988): A leningrádi Kirov opera
balettegyüttesének vendégjátéka, 1958. ápril. 12-24., Állami Operaház, Erkel Színház, jelzés
nélkül, Nyomdakísérleti-ny., hajtott, 84x59 cm ......................................................................................5 000

12569.cca 1949-1954 Maszovlet teherszállítás, villamos reklámplakát, Bp. Játékkártyagyár és Nyomda,
jelzett, (B.M.), 23×16 cm .......................................................................................................................2 000

12570.cca 1920-1930 Amberg József (1890-1972?): "A műtrágya termésfokozó hatása", plakátterv,
akvarell, karton, a hátoldalon pecséttel jelzett, a hátoldalon Globus Nyomdás bélyegzéssel, 22x16
cm .........................................................................................................................................................8 000

12571.Káldor László (1905-1963): Kereskedelem a gyermekért! Propaganda kisplakát, jelzett, 23×16 cm ...2 000
12572.cca 1920-1930 "Kalor, Perpetuum", leggazdaságosabb folytonégő kályhák, Budapest-Salgótarjáni

Gépgyár Rt., jelzett a nyomaton, Bp., Bp., Bruchsteiner és Fia-ny., restaurált, 63x94 cm .................50 000
12573.cca 1947 Macskássy János (1910-1993) Diadal szivarkapapír reklám plakát, fk: Spiró Gyula, Bp.,

Seidner Offset-Nyomda, restaurált, 58x41 cm. ...................................................................................26 000
12574.cca 1920-1930 Lukrecia Lószerszámolaj, színes litografált reklám plakát, kiadta: Takács Endre,

Újpest, Attila-nyomda, restaurált, 49x34 cm .......................................................................................26 000
12575.cca 1933 Márton Lajos (1831-1953): 1933 Jamboree, cserkész plakát, Bp., Klösz-ny.,

hajtásnyomokkal, restaurált, 95x63 cm./ cca 1933 Lajos Márton (1831-1953): 1933 Jamboree,
scout poster, Bp., Klösz, restored, with folding marks, 95x63 cm .....................................................120 000

12576.1919 "Budapest Lakosaihoz! Néhány nap óta mindgyakrabban osztogatnak szét röpcédulákat az
aknamunkát végző felelőtlen elemek, amelyekben pogromra hívják fel és bujtogatják a lakosságot.
Figyelmeztetek mindenkit, hogy ilyeneknek ne üljön fel, mert a leghatározottabban és
legerélyesebben kell megakadályoznom minden rendbontást. Amennyiben az agitáció ennek
dacára sem szünne meg, kénytelen leszek 48 óra mulva legszigorubb statáriumot elrendelni.
Haubrich s. k. hadügyi népbiztos, karhatalmi főparancsnok.", Haubrich József (1883-1938) hadügyi
népbiztos pogrom ellen felszólító tanácsköztársasági propaganda plakát, hajtásnyomokkal,
szakadt, rajta egykorú bélyegzéssel, két helyen ceruzás bejegyzéssel: 'Kiragasztva 1919. VIII. 3.",
95x63 cm ...............................................................................................................................................6 000

12577.Jelzés nélkül (Gaál Mátyás 1909-1999?): Kommunista propaganda plakát terve, 1950-55 körül.
Tempera, papír, kissé sérült. Üvegezett fa keretben, 98,5×69 cm ....................................................120 000

12578.1983 Vizipók-csodapók, magyar rajzfilm plakát, MOKÉP, MAHIR, Bp., Offset-ny.,  80x56 cm ..........15 000
12579.1976 Die Szolnoker Malerschule, Künstlerhaus Graz, Burging, 17.2.-14.3. 1976., Neue Galerie am

Landesmuseum Joannneum, 81x56 cm ...............................................................................................3 000
12580.cca 1940 Walt Disney mesekönyveivel váltjuk valóra gyermekeink karácsonyi álmát, színes

litografált reklámplakát, Palladis kiadás, f. k.: Steinhofer Károly, Bp., Közlekedési Nyomda Kft., a
két végén tartó léccel, a felső léc alatt szakadással, a szélein kis szakadásokkal,
gyűrődésnyomokkal, 62x47 cm /  cca 1940 "With Walt Disney's storybooks, we make our
children's christmas dreams come true", advertising poster, lithography, damaged, with creases,
62x47 cm .............................................................................................................................................10 000

12581.cca 1970 Szerencsésen célba érhet autó nyeremény betétkönyvvel!, reklám plakát, Magyar
Hirdető, Bp., Plakát és Címke Nyomda, hajtásnyomokkal, javított szakadással, 83x57 cm .................8 000

12582.1947 Mermeze Sándor hegesztő mechanika, Speciális elektromos és lánghegesztés, Autó,
traktor, motorok, ipari és gazdasági gépek hegesztése, színes reklámplakát, Bp., Rottenbiller
József, szakadt, a széleken kis szakadásokkal, 93x59 cm .................................................................15 000

12583.1962 [Csontváry Kosztka Tivadar] Th[éodore] Csontváry (1853-1919), Palais des Beaux-Arts -
Bruxelles, 7-25 decembre 1962, francia nyelvű belga kiállítási plakát, Bruxelles, Imp. Marci, a
szélén bélyeggel, hajtásnyomokkal, szakadt,a hajtások mentén kis hiánnyal, 79x119 cm. Ritka! .......5 000

12584.cca 1950 Bambi üdítőital reklámplakát, F.K.: Csukási Gartner Károly, Bp.,Nyitrai Sándor-ny., foltos,
gyűrődés nyommal, 41x28,5 cm ...........................................................................................................2 000

12585.1939 Honolulu, amerikai film plakát (Metro-Goldwyn-Mayer), főszereplők: Eleanor Powell, Robert
Young, George Burns Allen, rendezte: Edward Buzzell, jelzett a nyomaton (Békés), Bp.,
Kellner-Márkus-ny., 91x31 cm ..............................................................................................................9 000
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12586.1950 Kass János (1927-2010) A szabadság útján, szovjet film, szovjet filmplakát, jelzett a
nyomaton, MOKÉP, Bp., Játékkártyagyár-ny., szakadt, két helyen hajtásnyommal, 83,5×28 cm ........3 000

12587.cca 1970-1980 Állami Könyvterjesztő Vállalat, a szélén mérőszalaggal (108-170 cm), 87x33 cm ......3 000
12588.cca 1945 Andy Hardy nem fér a bőrébe!, amerikai film plakát (Metro-Goldwyn-Mayer), Mickey

Rooney, Lewis Stone, Judy Garland, Ann Rutherford, Bp., Athenaeum, feltekerve, 84x30 cm ...........9 000
12589.cca 1940 Kaczor király, mese plakát, jelzett (Izsóf Etti), Bp., Athenaeum-ny., sérült, hajtott, 99x70

cm .......................................................................................................................................................10 000
12590.1971 Najmányi László (1946-2020) író, díszlettervező, képző- és performanszművész,

filmrendező kiállítási plakátja, Vásárhelyi Pál Kollégium, 1971. dec. 1-14., foltos, az egyik sarkán
gyűrődéssel, kis szakadásokkal, 37x29 cm ........................................................................................10 000

12591.cca 1950-1960 "Begyűjtésben élenjáró .. T. Sz. Cs.nek!", kisméretű propaganda plakát, az alján két
lyukkal, 32x22 cm ..................................................................................................................................5 000

12592.1987 Király Tamás Animals Dreams Fashion Show plakát, 1987. júl 31., Petőfi Csarnok, 41x29 cm ..8 000
12593.1987 Király Tamás Animals Dreams Fashion Show plakát, 1987. júl 31., Petőfi Csarnok, (foto

Almási J. Csaba), 29×41 cm .................................................................................................................8 000
12594.1987 Király Tamás Animals Dreams Fashion Show plakát, 1987. júl 31., Petőfi Csarnok, (foto és

design Almási J. Csaba), 29×21 cm ......................................................................................................8 000
12595.1987 Király Tamás Animals Dreams Fashion Show plakát, 1987. júl 31., Petőfi Csarnok, (foto és

design Almási J. Csaba), 29×21 cm ......................................................................................................8 000
12596.1984 Kolleakció, Király Tamás, Koppány Gizella, Kováts Nóra, Szentendre, Galéria Presszó,

1984. május 12., 13., Király Tamás és barátainak koncertkiállítása, plakát, gyűrődésnyomokkal,
70x50 cm .............................................................................................................................................16 000

12597.1986 Paraszkay György (1954- ): Boy's Dreams, Király Tamás és vendégeinek divatbemutatója,
Petőfi Csarnok, 1986. júl. 16., plakát, apró szakadásokkal a szélein és kis gyűrődésnyomokkal,
66×94 cm ............................................................................................................................................16 000

12598.1988 Paraszkay György (1954- ): Király Tamás Fashion Show a Halászbástyán plakát, 1988.
márc. 19., kis szakadással, 40,5×28 cm .............................................................................................10 000

12599.1986 Paraszkay György (1954- ): Boy's Dreams, Király Tamás és vendégeinek divatbemutatója,
Petőfi Csarnok, 1986. júl. 16., plakát,28x39 cm ....................................................................................8 000

12600.1999 The Legendary Pink Dots and dance, Twilight Circus, Dub Sound System, 1999. április 27.,
Fekete Lyuk koncert plakát, 58x41 cm ..................................................................................................6 000

12601.1980 Lokomotiv GT plakát, Pepita, Bp., Globus-ny.,kopott, a széleken szakadásokkal, a sarkain
sérülésekkel, 67x93 ..............................................................................................................................6 000

12602.1981 Vuk, magyar rajzfilm plakát, rendezte: Dargay Attila, készült: Pannónia Filmstúdió,
MOKÉP,MAHIR, Eger, Révai-ny., 56x39 cm ........................................................................................6 000

12603.1978 Cséplő Gyuri színes magyar film, MOKÉP plakát, MAHIR, Bp., Egyetemi Nyomda, 47×66 cm ..5 000
12604.1976 Süsü, a sárkány, magyar bábjátékfilm plakát, MOKÉP, MTI Fotó, Bp., Offset-ny.,  81x56,5 cm .6 000
12605.cca 1935 Kaesz Gyula: 2 db villamosplakát. Füzetlapon 18x24 cm .....................................................6 000
12606.cca 1935 Bortnyik Sándor: 2 db villamosplakát. Füzetlapon 18x24 cm ................................................9 000
12607.cca 1916 A Világháború Képes Krónikája. Litografált reklám plakát. Földes Imre grafikájával.

Kisebb szakadásokkal. 63x98 cm .......................................................................................................50 000
12608.1921 "Így győz Hazánk!" színes propaganda plakát a Soproni népszavazás idejéből, litográfia,

szélein kisebb hiányokkal, 31,5×23,5 cm / Hungarian propaganda poster for the Sopron
referendum, lithography, with faults, 31×23 cm ..................................................................................18 000

12609.cca 1952 Konyhai szocreál felvédő az ötéves terv teremtette gazdaságot dicsérve, szignózott:
Vidai Brenner Nándor (1903-?), jó állapotban, 61×86 cm ...................................................................24 000

12610.1990 Független Színpad Rómeó és Júlia előadása a Fekete Lyuk alternatív zenei klubban, plakát,
41×29 cm ..............................................................................................................................................8 000

12611.1990 Beatrice élő lemezfelvétel a Fekete Lyuk alternatív zenei klubban, Bolyó grafikája, 41×29 cm ..6 000
12612.1990 Novo Seabirds, Blast, Ural Beat, Platzlinger és Keleti Fény együttesek a Fekete Lyuk

alternatív zenei klubban, Botka Tibor grafikája, 41×29 cm .................................................................12 000
12613.1989 Vaszlavik Petőfi Velorex, Rip-Hoff, Raskolnikov együttesek a Fekete Lyuk alternatív zenei

klubban, utána játék Nagy Gyula klubvezető vezetésével, Botka Tibor grafikája, plakát, jó
állapotban, 41×30 cm ..........................................................................................................................14 000

12614.cca 1989 A Fekete Lyuk alternatív zenei központ saját magát reklámozó, dekoratív grafikájú
plakátja, Botka Tibor grafikája, szép állapotban, 29,5×41 cm .............................................................16 000

12615.1926 A Divat Karácsony. Litografált plakát. Jelzett s: Réz. 25x35 cm ................................................28 000
12616.1935 Mosdóssy Imre (1904-1995): "Miért bántod? Ne káromkodj!" propaganda karton plakát,

kiadja: Klösz Gy. és Fia, lyukasztott, de szép állapotban, 24×17 cm ....................................................7 000
12617.cca 1940 Gönczi-Gebhardt Tibor (1902-1994): Orion Gazda-hőpalack, színes reklám plakát,

hajtásnyommal, 31x23 cm ..................................................................................................................18 000

Könyvek: Utazás, helytörténet
15000.[Wagner, Franz]: Einleitung In die Alte und Neuere Geographia In XXXVII. Land-Charten

vorgestellt, Und zu allgemeinen, besonders aber der studierenden Jugend bequemlichen
Gebrauch. Zusamm geschrieben von einem der S. J. Priestern. Erster Theil: Einleitung in die alte
Geographiam, Anderter Theil: Einleitung in die neuere Geographiam. Wien, 1737, Leopold
Joseph Hödl,(Gregori Kurtzböck-ny.), 8 sztl. lev.+337 p. +37 (kihajtható, kézzel színezett
rézmezszetű térképek, 16,5x20,5 cm és 17,5x20,5 cm) t. Német nyelven. Korabeli
egészbőr-kötésben, kopott borítóval, kopott, kissé sérült gerinccel, néhány apró szúette
lyukkal,sérüléssel, laza fűzéssel, kissé foltos lapokkal, az elülső kötéstáblán régi tulajdonosi



bejegyzéssel, mellette sérült viaszpecséttel. Ritka!/  [Wagner, Franz]: Einleitung In die Alte und
Neuere Geographia In XXXVII. Land-Charten vorgestellt, Und zu allgemeinen, besonders aber
der studierenden Jugend bequemlichen Gebrauch. Zusamm geschrieben von einem der S. J.
Priestern. Erster Theil: Einleitung in die alte Geographiam, Anderter Theil: Einleitung in die
neuere Geographiam. Wien, 1737, Leopold Joseph Hödl,(Gregori Kurtzböck-ny.), 8 unnumbered
leaves+337 p. 37 (maps, copper engravings, 16,5x20,5 cm and 17,5x20,5 cm) t. In German
language. Full-leather-binding, with worn cover, little bit damaged spine, little bit loose binding,
little bit spotty pages, with some minor wormhole, with old name notice and damaged wax seal.
Rare! .................................................................................................................................................100 000

15001.Magyar László: Délafrikai utazásai 1849-57. években. A Magy. Tudom. Akademia megbízásából
sajtó alá egyengette és jegyzésekkel ellátta Hunfalvy János. Első kötet [unicus]. Pest, 1859.
(Emich G. ny.) XVI [helyesen XVIII] l+464 lap+8 tábla (kőnyomatok)+ 1 térkép (színes, kihajtható
kőnyomat, egy helyen ragasztott). Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben, sérült borítóval.
Kissé foltos lapokkal. Címlapon tulajdonosi névbejegyzéssel valamint ugyanott egy áthúzott
bejegyzéssel. ......................................................................................................................................30 000

15002.A Magas Tátra. A magyar Kárpát-egylet megbizásából szerk. Kolbenheyer Károly és Kovács Pál.
Teschen, 1882. Prochaska. 4 kihajtható térkép és panoráma melléklettel (1 térk., vasúti,
kihajtható) 4 sztl. lev. 162 l. 8 sztl. lev. 13 t. (ebből 1 panorámakép, kihajtható) 1 térk. (kihajtható)
1 térk.mell. (kihajtható). Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben. Laza kötésben, első előzéklap
nélkül./  The High Tatra. Edited by Károly Kolbenheyer, Pál Kovács. Teschen, 1882. Prochaska, 4
unnumbered leaves + 162 p. + 8 unnumbered leaves + 13 t.+1 (map, openable) t.+1 (map
appendix, openable.) Gilt linen-binding, with little bit loose binding, without first flyleaf. ....................30 000

15003.Petz Lajos: A győri kolera-járvány 1886-ban. Bp., 1887., (Franklin-ny.), 61+2 p.+VI (három egy
oldalas, két kihajthatóegy nagyméretű kihajtható Győr térképpel: Győr sz. kir város átnézeti
térképe az 1886-ik kolerajárvány alatt, 1:10800,Bp., Kellner és Mohrlüder-ny., az illesztés részben
elvált, de maga a térkép jó állapotban, 59x66 cm.) Átkötött aranyozott félvászon-kötés, kissé
kopott borítóval és gerinccel, intézményi bélyegzővel, az V. táblán szakadással, egyébként jó
állapotban. Benne: Barta Ernő (1878-1956): M. Kir. Bábaképző Könyvtára szecessziós ex
libris-szével, papír, klisé, jelzett, rajta áthúzott címmel, 12,5x9 cm. ....................................................20 000

15004.William Henry Bartlett: Gezigten in Holland en Belgie, naar teekeningen op de plaats zelve
vervaardigd. Met historische en plaatselijke beschrijving van N. G. van Kampen. Amsterdam,é.n.
(cca 1840) , G. J. A. Beijerinck, 4 p.+ 1 (acélmetszetű címlap) t. +232 p.+59 (acélmetszetek, a
képek előtt hártyapapírral) t. Holland nyelven. Aranyozott gerincű félbőr-kötésben, kopott borítóval
és gerinccel, foltos. /  William Henry Bartlett: Gezigten in Holland en Belgie, naar teekeningen op
de plaats zelve vervaardigd. Met historische en plaatselijke beschrijving van N. G. van Kampen.
Amsterdam, (cca 1840), G. J. A. Beijerinck, 4 p.+ 1 (steel engraving title pages) t.+232 p.+ 59
(steel engravings) t. In Dutch language. Gilt half-leather-binding, with worn cover and spine,
spotty. ..................................................................................................................................................30 000

15005.Ossendowski, [Ferdynand Antoni] (1876-1945): A szahara lelke. (The breath of the desert.)
Utazás Algérián és Tuniszon keresztül. Fordította: Dr. Balassa József. Modern Utazók Felfedezők
Könyvtára. (Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.) Bp.,[1929], Franklin-Társulat, 232+8 p. Kiadói
aranyozott egészvászon kötés, nagyon szép állapotban. ...................................................................24 000

15006.Baktay Ervin (1890-1963): A világ tetején. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugati Tibetbe.
Száz képpel és két térképpel. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Bp.,[1934] ,Lampel R.
(Wodianer F. és Fiai), 310 p.+2 térkép. Kiadói dúsan aranyozott egészvászon sorozatkötésben,
kissé kopott borítóval, az elülső szennylap és a címkép kijár. A szerző, Baktay Ervin
művészettörténész, orientalista által aláírt. ...........................................................................................4 000

15007.Bevilaqua Borsody Béla-Mazsáry Béla: Pest-Budai kávéházak- Kávé és kávémesterség.
1535-1935. Művelődéstörténeti tanulmány. 1-2. köt. I-II. kötet. Kiadja: a Budapesti Kávésok
Ipartestülete. Bp., 1935, Athenaeum-ny., 526 p.+ 18 (kétoldalas képtáblák) t.; 534-1467 p.+ 26
(kétoldalas képtáblák) t. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói papírkötés, a
gerincen a borító töredezett, javított kötéssel, intézményi bélyegzőkkel. ...........................................12 000

15008.Karl Baedekker: Österreich-Ungarn mit 18 Karten und 21 Plänen. Leipzig, 1884., Baedekker,
X+399 p. Baedekker Osztrák-Magyar Monarchia útikönyv, rengeteg térképpel, német nyelven.
Kiadói aranyozott egészvászon-kötésben, kissé kopott borítóval, 7 hiányzó térképpel
(1,7.,8.,9.,10.,11.,13.,14.), javított gerinccel és kötéssel./ Baedekker Austro-Hungarian Monarchy,
with maps, in German language. Gilt-linen-binding, with little bit worn cover, with repaired spine
and binding, with 7 missing maps (1,7.,8.,9.,10.,11.,13.,14.) ..............................................................12 000

15009.Miskolc története I-V. köt. [Összesen 8 könyv.] Főszerk.: Dobrossy István.
Draskóczy-Gyulai-Kubinyi-Ringer-Tóth: Miskolc története I. köt.: A kezdetektől 1526-ig.;
Balogh-Bán-Bessenyei-Gyulai-Nagy-Szakály-Tóth: Miskolc története II. köt.: 1526-tól 1702-ig;
Barsi-Dienes-Dobrossy: Miskolc története III/1-/2. köt.: 1702-1847-ig.;
Csiffáry-Csiki-Deák-Dobrossy: Miskolc története IV/1-2. köt.: 1848-tól 1918-ig.;
Dobrossy-Dobrik-Faragó-Fazekas: Miskolc története V/1-2. köt.: 1918-tól 1949-ig. Miskolc,
1996-2007, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár-Herman Ottó Múzeum. Kiadói műbőr
sorozatkötésben, egy-két helyen ceruzás jelölésekkel, borítón kisebb kopásokkal, egyébként szép
állapotban. ...........................................................................................................................................24 000

15010.Somogyi Helikon. A somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy
legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk.: Hortobágyi
Ágost. Kaposvár, 1928., Szerzői kiadás, (Merkur-nyomda), 244 p. Átkötött félvászon-kötésben, a
címlapon hiánnyal, kopott borítóval, egyébként jó állapotban. ..............................................................8 000
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15011.Kovrig János: A sárga kontinensen Déltől Északig.Világjárók Utazások és kalandok. Bp.,én.,
Franklin, 1 t. +148 p.+26 t. Gazdag fekete-fehér képanyaggal. Kiadói aranyozott
egészvászon-kötés, A sorozat bemutató példánya! Ritka! ...................................................................6 000

15012.Dr. Bosányi Béla: Szt. Lukácsfürdő Buda. Meleg és langyos kénes források. Téli és nyári
gyógyhely. Bp., 1905, Szt. Lukácsfürdő. Kiadói egészvászon kötés, színes és fekete-fehér képekkel
illusztrált, jó állapotban. .........................................................................................................................6 000

15013.1913 Wágner G. Ede: Körmöczbánya szabad királyi rendezett tanácsú főbányaváros képes
kalauza. Kiadja: a Felsőmagyarországi Idegenforgalmi Szövetség. Kassa, 1913., Vitéz A.
Utóda-ny., 1 (Körmöcbánya térképe, 1: 5760, 24x29 cm) t.+ 43+1 p. Gazdag egészoldalas és
szövegközti képanyaggal illusztrált. Kiadói papírkötésben, javított gerinccel, borítóval, de
alapvetően jó állapotban. ......................................................................................................................5 000

15014.Dr. Kertész János: Keszthely leírása és bibliographiája. Rakovszky Iván ny. belügyminiszter,
Keszthely országgyűlési képviselőjének előszavával. Bp., 1932.,(Fischer Lajos, Sárospatak), 34 p.
Kiadói papírkötés, szakadt borítóval. ....................................................................................................5 000

15015.A kaposvári M. kir. Állami Főgimnázium évkönyve. 1812-1912. Kaposvár, 1913. Szabó Lipót. 359p.
Sok képpel, illusztrációval, kiadói papírkötésben ..................................................................................8 000

15016.Soproni képeskönyv. Összeállította: Dr. Heimler Károly. Bp., 1932, Somló Béla. 123 képpel.
Heimler Károly (1877-1954), Sopron főjegyzője, korábbi rendőrfőkapitánya által Gerő Ödönnek
(1863-1939), a Pester Lloyd szerkesztőjének dedikált! Kiadói papírkötés, kiadói, sérült papír
védőborítóval. Borító elvált a könyvtesttől. ............................................................................................4 800

15017.Gantner Antal: A soproni színház és színészet története . Sopron, 1941, Szerző kiadása. 88p.
Fekete-fehér fotókkal, plakátokkal illusztrált. Kiadói papírkötés, kissé laza tűzéssel, borítón töréssel.
Ritka! .....................................................................................................................................................4 600

15018.Szilády Zoltán: Bulgária. 330 képpel, 3 színes képpel, 17 műlappal, 2 térképpel. Budapest, 1931.
Szerző [Centrum nyomda]. 1 t. címkép + 472 p. + 20 t. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, a
borítón Berán Lajos plakettjével, kissé kopott. ......................................................................................4 000

15019.Balogh István: Hajdúság. Magyar néprajz. Bp.,1969, Gondolat, 297+1 p.+19 (fekete-fehér fotók) t.
Kiadói félvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, jó állapotban. Megjelent 2000 példányban. A
szerző, Balogh István (1912-2007) történész, néprajzkutató, levéltáros által Dienes Ö. István
(1906-1986) muzeológus, Dienes István (1929-1995) régész, muzeológus apja részére dedikált
példány. Dienes Ö. István névbejegyzésével. ......................................................................................3 000

15020.Granasztói Pál-Polónyi Károly: Budapest holnap. Bp., 1959, Gondolat. Granasztói Pál (1908-1985)
Ybl Miklós-díjas (1969) magyar építészmérnök, író által Geleji Sándor (1898-1967) professzornak,
kétszeres Kossuth-díjas tudósnak, a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművek korábbi
igazgatójának (1945-49) dedikált! Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal. Kiadói egészvászon kötés,
kiadó papír védőborítóval. Védőborítón egy apró szakadással, máskülönben jó állapotban. ...............3 000

15021.Takács Zoltán: Előzetes jelentés egy keletázsiai tanulmányútról. Különlenyomat a Távol Kelet
1937. évi II. évf. 1-4. sz. Bp.,1937.,Kir. M. Egyetemi Nyomda,29 p.+1 t. Szövegközti illusztrációkkal.
Kiadói papírkötés. Tiszteletpéldány bélyegzéssel. A szerző, Felvinczi Takáts Zoltán (1880-1964)
művészettörténész, kelet-ázsiai utazó által Vajkai Aurél (1903-1987) etnográfus, múzeumigazgató
részére dedikált példány. ......................................................................................................................3 000

15022.Solymossy Sándor: Úti rajzok. Képek Boszniából, Horvátországból és Dalmácziából. Bp., 1901,
Pesti Könyvnyomda Rt., 2+244+1 p. Kiadói aranyozott, festett egészvászon-kötés, a kötéstáblán a
horvát-dalmát-bosnyák egyesített címerrel, Gottermayer-kötés, festett lapélekkel, kissé kopott
borítóval, az elején néhány kissé foltos lappal. /   Solymossy, Sándor: Travelogue. Pictures from
Bosnia, Croatia, and Dalmatia. Gilt linen-binding, with coloured page edges, with a little bit worn
cover, with some little bit spotty pages. In Hungarian language. ..........................................................2 000

15023.cca 1900 A tordai sósfürdők ismertetése. Bp.,é.n.,Czettel és Deutsch-ny., 31+1 p. Gazdag
fekete-fehér fotóanyaggal illusztrált. Papírkötésben, a címlap és az utolsó lap leszakadt,
szakadozott, hiányzó borítóval. Nagyon ritka./ cca 1900 The description of the salth-bath of Turda.
Bp., Czettel and Deutsch, 31+1 p. In Hungarian language, with black-and-white photographs.
Paperbinding, without cover, the title page and the last page came off, damaged. Very rare! .............2 000

Könyvek: Sport, sakk, hegymászás
15040.Bajnokról a bajnokok. A Magyar Olimpiai Bizottság centenáriuma tiszteletére. Szerk.: Marosvölgyi

György. Bp., 1995., Csanádi Árpád Központi Sportiskola Olimpiai Termek Alapítványa. Kiadói
aranyozott nyl-kötésben. A könyvben Polyák Imre, Magyar Zoltán, Bolvári Antal, Zsivótzky Gyula,
Székely Éva, Kárpáti Károly, Kovács László, Hammerl László, Dömötör Zoltán, Horváth Zoltán,
Fábián László, Sákovicsné Dömölky Lídia, Papp László, Kárpáti Rudolf, Jeney László, Varga
János, Hidegkuti Nándor és Puskás Ferenc olimpiai bajnok sportolók aláírásával./   Champions
about champions. To the centenary of Hungarian Olympic Committee. Edited by György
Marosvölgyi. With the autograph signature of the Hungarian olympic champions: Imre Polyák,
Zoltán Magyar, Antal Bolvári, Gyula Zsivotzky, Éva Székely, Károly Kárpáti, László Kovács, László
Hammerl, Zoltán Dömötör, Zoltán Horváth, Fábián László, Lídia Sákvocsiné Dömölky, László
Papp, Rudolf Kárpáti, László Jenei, Nándor Hidegkuti and Ferenc Puskás. ......................................11 000

15041.A magyar futball és a Magyar Labdarúgók Szövetsége. 1897 - 1901 - 1925. Szerk.: Földessy
János. Bp., 1926., Magyar Labdarúgók Szövetsége, (Hornyánszky Viktor-ny.), 670 p.+ 3 t. Nagyon
gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas képanyaggal illusztrált. Benne a
szerkesztőbizottsági tagok, és az MLSZ tiszteletbeli tagjainak neveivel, valamint az MLSZ
elnökségének és tisztikar tagjainak neveivel az alapítástól a jubiláris évig. A Kiadói dúsan
aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval. .........................................................................5 000
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15042.Sakkozók kincseskönyve. Magyar Sakk Almanach. Szerk.: Dr. Elekes Dezső. Bp., 1926., Magyar
Sakkvilág, (Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Rt.), 208 p. Kiadói kopott egészvászon-kötés.
...............................................................................................................................................................3 000

15043.Serényi-Hefty: A sísport gyakorlati kézikönyve. Szerk.: Dr. Serényi Jenő. Átdolgozta: Hefty Gyula
Andor. Bp., 1918., Turistaság és Alpinizmus, (Bp., Ifj. Kellner Ernő-ny.), 96+8 p. Második kiadás.
Fekete-fehér szövegközti ábrákkal. Kiadói papírkötésben. ...................................................................3 000

Könyvek: Jog
15055.Code de Commerce. Handlungs-Gesetzbuch. Nach der offiziellen Ausgabe aus dem

Französischen übersetz von Daniels. [Juristen Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels (1754-1827.)]
Substituten des kaiserlichen General-Procuratos bey dem Cassation-hofe zu Paris. Köln, 1808.,
Reilischen Buchhandlung, 2+334 p. Német, francia bilingvis kiadás. Korabeli félbőr-kötésben,
kopott borítóval, a gerincen és az egyik táblán kis sérüléssel./ Half-leather-binding, with worn
cover, and little bit damaged spine. In German and French language. ...............................................18 000

15056.Somssich [Pál], Paul von: Das legitime Recht Ungarns und seines Königs. Wien, 1850. Jasper,
Hügel & Manz (Druck von Jos. Reck & Sohn).159 p. A szerző mérsékelt konzervatív politikus,
Széchenyi követője volt. Később a kiegyezés lelkes híve, majd a Deák párt képviselője lett.
Művében az udvar abszolutisztikus törekvéseivel szemben az ország történeti joga védelmében
szólal meg. Kiadói papírkötésben. ........................................................................................................3 000

Könyvek: Történelem
15070.Adolf Hitler: Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band. Ungekürzte Ausgabe. München, 1939,

Zentralverlag der NSDAP, Frz. Eher Nachf, (Wien, Waldheim-Eberle A.G.-ny.),1
t.(címkép)+XXVI+6+781+11 p. Német nyelven. Kiadói aranyozott, fekete egészvászon-kötés, jó
állapotban. / Gilt linen-binding, in German language. In good condition. ............................................18 000

15071.Anonymi Belae regis notarii de gestis Hungarorum liber. Textum ad fidem Codicis membranacei
Bibliothecae Caesareae Vindobonensis recensuit, Prolegomena et Indices additit Stephanus
Ladisl(aus) Endlicher. Viennae, 1827., Caroli Gerold, X+272 p.+ 2 (1 kihajtható hasonmás, 1
kihajtható térkép: Hungaria Vetus, kőnyomat, foltos, 15x18,5 cm. Latin nyelven. Korabeli
aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapélekkel, kopott borítóval és gerinccel, a térkép
foltos. Az elülső kötéstáblán: "Ex collectione Joannis Fáy, senatoris debreceniensis" címkével. ......12 000

15072.Móricz Pál: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és balközép pártok
egybeolvadásáig (1867-1874.) I-II. köt. (Egybekötve.) Írta: - -. Bp., 1892., "Országgyűlési Értesítő",
Kő és Könyvnyomdája.,4+131+1;4+155+1 p. Későbbi átkötött félvászon-kötésben, márványozott
lapélekkel, kopott borítóval, Palágyi Tibor magánkönyvtári névbélyegzőjével és possessori
bejegyzésével, valamint az elülső szennylap belsején bejegyzés: "Szabó Dezső könyvtárából
megszereztem 1923. okt. 13.-án." ......................................................................................................12 000

15073.C. Julius Caesar minden munkái I-II. köt. I. köt.: A' gallus háborúról nyolcz könyv. II. köt.: A
polgári, Alexandriai, Africai, és Hispaniai háborúról. Fordítá és jegyzeteivel bővíté: Szenczy Imre.
Romai Classucusok magyar fordításokban. III-IV. köt. Kiadja: a Magyar Tudós Társaság. Buda,
1839-1840., M. Kir. Egyetem betűivel, XVIII+387+1;X+11-384+2 p. Korabeli egészvászon-kötés,
festett lapélekkel, az elülső kötéstáblákon aranyozott "Baron Jónás" feliratokkal, kissé kopott,
kissé foltos borítókkal, összességében jó állapotban. Az első kötetben két másik könyvből
származó római témájú illusztrációval. ...............................................................................................12 000

15074.Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története. 1867-1918. I-II. kötet. Magyar Szemle
könyvei VIII-IX. kötet. Bp.,1934, Magyar Szemle Társaság. Kiadói egész- és félvászon kötésben +
Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Magyarország története 1918-1920. A Magyar Szemle
könyvei X. kötet. Bp., 1935, Magyar Szemle Társaság. Kiadói egészvászon kötésben. ....................18 000

15075.Boleszlav Prus: A fáraó. Bp., é.n. Dante. Goszthony M. Géza (1908-1988) az Eszterházy
hitbizomány gazdatisztjének az általa Gyántpusztán bújtatott lengyel katonatisztek által vásárolt
és egy betűzött lapon dedikált példány. Kopott félvászon kötésben / Present of Polish military
officers to their keeper during Wold War II. .........................................................................................12 000

15076.Takáts Sándor: A török-magyar bajviadalok. Bp., 1913. Franklin-társulat. 117+(3) p. Átkötött
félvászon-kötés,az eredeti elülső papírborítót bekötötték, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel,
intézményi bélyegzőkkel. ....................................................................................................................12 000

15077.Szalai Béla: Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515-1800. I-II-III. kötet. Bp., 2006,
Múzeum Antikvárium. Kiadói egészvászon kötés, papír védőborítóval, jó állapotban. .......................24 000

15078.László Gyula: Árpád népe. Badics Ilona, Dienes Ö. István, László Gyula, Marton Magda rajzaival. 
Bp., 1988., Helikon, 176+4 p. Gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói
papír védőborítóban.   László Gyula (1910-1998) régész-történész, egyetemi tanár, képzőművész,
egyetemi tanár által Dienes István (1929-1995) régész, muzeológus, László Gyula tanítványa,
barátja részére dedikált példány, dátumozva (1988.XI. 3.) ...................................................................5 000

15079.Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Bp.,1993,Corvina, 274 p+1 (kétoldalas melléklet) t. Gazdag
színes és fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír
védőborítóban.   Bóna István (1930-2001) régész, egyetemi tanár,MTA tag által Dienes István
(1929-1995) régész, muzeológus és felesége, Dienes Istvánné (?-?) muzeológus, részére dedikált
példány. .................................................................................................................................................4 000

15080.Folia Archaeologica. III-IV. Archeologia Hungarca. Bp., 1941., Magyar Történeti Múzeum, 8+327 p.
Javított gerincű papírkötésben, foltos. ..................................................................................................8 000
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15081.Gracza György: Kossuth Lajos élete és működése. Cserépy Árpád, Homicskó Athanáz, Kiss Lajos,
Markt L., Nemes Mihály és Szemlér Mihály rajzaival. Bp., 1893. Budapest. 2 sztl. lev. 230p. 1 sztl.
lev. Szövegközti és egészoldalas ábrákkal. Kiadói, litografált egészvászon kötésben, festett
lapszélekkel. Nagyon szép, hibátlan példány! ......................................................................................5 000

15082.Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. "Az orosz évkönyvek teljes gyűjteménye." A köteteiből a
MTA Történelmi bizottságának megbízásából ford. Hodinka Antal. Bp., 1916.,
MTA,(Hornyánszky-ny.), 4+510 p. Egyetlen kiadás. Orosz és magyar nyelven. Kiadói papírkötés,
kissé szakadt borítóval, kissé hiányos gerinccel. Dienes István (1929-1995) régész, muzeológus
névbejegyzésével. .................................................................................................................................4 000

15083.Makkay János: A magyarság keletkezése. Bp., 1993., Szerzői kiadás, 130+2 p. Kiadói papírkötés,
jó állapotban. A szerző, Makkay János (1933-) régész által Dienes István (1929-1995) régész,
muzeológus és felesége Dienes Istvánné (?-?) muzeológus részére dedikált példány, Dienes István
névbejegyzésével a borítón. .................................................................................................................4 000

15084.Deér József (szerk.): Erdély. Bp., 1940, Magyar Történelmi Társulat, 283 p.+136 (képtáblák) t.+22
(térképek) t.+4 db térképmelléklettel. Nagyon gazdag, nagyrészt fekete-fehér fotóval illusztrált
kiadvány, de közte pár színes is. Valamint jó részt színes térképek, és a kötet végén
térkép-mellékletek. Kiadói aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, kiadói sérült kartontokkal,
kissé kopott borítóval. ...........................................................................................................................4 000

15085.Major Róbert: 25 év ellenforradalmi sajtó. 1919-1944. Kék Könyvek. Bp.,1945,Cserépfalvi, 108 p.
Kiadói papírkötés, kopott, szakadt borítóval. ........................................................................................3 000

15086.3 db 1956-os forradalomról szóló kiadvány:  Az ellenforradalom támadása Győr megyében. Bp.,
1958., Kossuth, 107+3 p. Kiadói papírkötés.;  Vádirat. Az ellenforradalom Veszprém megyében.
Összeáll.: Thiery Árpád. Bp., 1957., Kossuth, 111 p. Kiadói papírkötés.;  Déri Ernő-Pataki László:
Az ellenforradalom Miskolcon. Bp., 1957., Kossuth, 69+3 p. Kiadói papírkötés. intézményi
bélyegzőkkel. ........................................................................................................................................3 600

15087.Megbonthatatlan egységben. (A szocialista országok közötti tárgyalásokról kiadott kormány- és
pártközlemények - nyilatkozatok.) (1956. okt. 30. -1957. jan. 31.) Bp., 1957., Kossuth, 102 p. Kiadói
papírkötés. ............................................................................................................................................3 000

15088.Bozsik Valéria: A nógrádi kommunisták harca az ellenforradalom ellen. Bp., 1957., Kossuth, 41+3
p. Kiadói papírkötés, a gerincen kis szakadással, kissé kopott borítóval. .............................................2 000

15089.1949 Mit akar a Magyar Függetlenségi Népfront? A Rákosi vezette pártszövetség politikai
programját ismertető propaganda füzet. Bp.,1949., Szikra-ny., 15 p. Kiadói illusztrált papírkötés,
foltos, kis szakadással. .........................................................................................................................2 000

15090.Szilvay Gyula: A magyar és a testvérnépek őstörténete. Cholnoky Jenő volt kolozsvári egyetemi
tanár előadásai nyomán írta - - a Ziggurat Akadémia rektora. San Francisco,1984,Hídfő Baráti
Köre, 337 p. + 3 sztl. lev. Emigráns kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban,
jó állapotban. Ritka! ...............................................................................................................................2 000

Könyvek: Militária - Katonaság
15110.[Friedrich von Esmarch (1823-1908)]: Dr. Friedrich Esmarch: Handbuch der Kriegschirurgischen

Technik. Hannover, 1877., Carl Rümpler, XV+316 p.+XXX t. Nagyon gazdag képanyaggal
illusztrált. Szövegközti és egészoldalas fametszetű illusztrációkkal és színes litografált
képtáblákkal. Német nyelven. Első kiadás. Későbbi átkötött félvászon-kötésben, kopott borítóval,
de belül jó állapotban./  [Friedrich von Esmarch (1823-1908)]: Dr. Friedrich Esmarch: Handbuch
der Kriegschirurgischen Technik. Hannover, 1877., Carl Rümpler, XV+316 p.+XXX t. With a lot of
picture. In German language. First edition. Half-linen-binding, with worn cover, in Good condition. ..20 000

15111.Tüzér ismeretek. 14 o. m. 8 cm. légjáróműelhárító-ágyú (középsarkkal). A m. kir. honvédelmi
miniszter kiadványa. Bp., 1917, Pallas. Kiadói egészvászon kötés, 30 melléklettel, kopottas
állapotban. ...........................................................................................................................................16 000

15112.Kelet felé. A m. kir. 101. honvéd gépkocsizó vegyiharc zászlóalj emlékalbuma. 1940. [Budapest],
1940. [Globus Ny.] 47 p. A képeket Bártfai Szabó fhdgy., Papfalvy hdgy. és Tátray hdp. készítette.
Sok-sok nagy méretű képpel az erdélyi bevonulásról, különböző helyszínekről (Kolozsvár,
Nagyvárad, Körösfő, Korond, stb), József főhercegről, robbantott román erődökről és
hadgyakorlatokról. Kiadói, haránt alakú aranyozott egészvászon album, zsinórral füzve. Éleinél és
sarkainál kissé kopott borítóval. Nagyon ritka! ....................................................................................12 000

15113.Hangay Sándor: Egy repülőtiszt naplójából. Bp. 1918. Globus. 56 p. Fűzve, kissé viseltes kiadói
papírborítóban. ....................................................................................................................................10 000

15114.Almanach für die k. und k. Kriegsmarine 1916. Kriegsausgabe. XXXVI. Jahrgang. Mit
Genehmigung des k. und k. Kriegsministeriums, Marinesektion herausgegeben von der Redaktion
der ,,Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens". Mit 141 Panzerschiffskizzen. Pola [Pula],
1916. Gerold & Komp, Wien. VIII + 746 + [10] p. A lapszámozáson belül 141 páncélozott hadihajó
vázlatrajzával. Kiadói, dombornyomásos egészvászon kötésben./  With 141 illustrations of
armoured ships. Linen-binding. In German language. ..........................................................................9 000

15115.M. kir. Ludovika Akademia. Bp., 1900. Pesti könyvnyomda 61p. Kiadói papírborítóban, sok képpel.
Egy lap sérült, borító kissé gyűrött. Ritka. .............................................................................................6 000

15116.Magyar Királyi Honvédség - Csendőrség - rendeleteinek tára. 1874. évtől 1912. aug. hó 30-ig. Az új
véderőtörvény - az új katonai bűnvádi perrendtartás tárgymutatós átnézete. Összeáll.: Scherer
Károly főhadnagy, m. kir. szatmári 12. honvéd gyalogezredben. Szatmárnémeti, 1912., nyn., 176 p.
Kiadói félvászon-kötés, kissé foltos borítóval. .......................................................................................3 000
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Könyvek: Építészet, művészet
15130.Pozzo, Andrea: Perspectivae pictorum atque architectorum, II. Pars, qua facillima ac

expeditissima methodus omne id, quod ad architecturam attinet, optica ratione delineandi
exhibetur. / Der Mahler und Baumeister Perspectiv, zweyter theil, a Perspectiva pictorum et
architectorum Augsburg, 1709. Wolff. Andrea Pozzo (1642-1709) építész, festő, sokoldalú
művész (A perspektíva, mint festő és építész) című könyvéből megtudhatjuk, hogyan lehet
mindent, ami az architektúrához és az építészethez tartozik a leggyorsabb és legegyszerűbb
módon perspektivikusan ábrázolni. [102] p. + 120 t. (rézmetszet). Korabeli egészbőr kötésben,
kis kopással, jó állapotban./   Pozzo, Andrea: Perspectivae pictorum atque architectorum, II.
Pars, qua facillima ac expeditissima methodus omne id, quod ad architecturam attinet, optica
ratione delineandi exhibetur. / Der Mahler und Baumeister Perspectiv, zweyter theil, a
Perspectiva pictorum et architectorum Augsburg, 1709. Wolff, [102] p. + 120 t. (copper
engravings.) Full-leather-binding, with little bit worn cover, in good condition. .................................180 000

15131.Sébastien Leclerc: Traité d'architecture avec des remarques et des observations tres utiles pour
les jeunes gens, qui veulent s'appliquer a ce bel art. Paris, 1714, Pierre Giffart, 8+194+2
p.+2+181 (rézmetszetű táblák) t. Francia nyelven. Első kiadás. Korabeli aranyozott gerincű
álbordás egészbőr-kötésben, kopott borítóval és gerinccel./  Sébastien Leclerc: Traité
d'architecture avec des remarques et des observations tres utiles pour les jeunes gens, qui
veulent s'appliquer a ce bel art. Paris, 1714, Pierre Giffart, 8+194+2 p.+2+181 (copper engraving
tables) t. In French langauge. First edition. Full-leather-binding, with gilt spine, with worn cover
and spine. ..........................................................................................................................................150 000

15132.Giovanni Giusto Ciampini: De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis : synopsis
historica. Romae, 1693. Johannem Jacobum Komarek. Giovanni Giustino Ciampini (1633-1698)
régész, antikvárius, gyűjtő, a tudományos antikváriusság egyik első képviselője. Jelen művében
Nagy Konstantin császár által épített antik templomokat mutatja be. 1t + 217 + 2 p. + 35
nagyrész kihajtható táblával. Erősen sérült gerincű pergamen kötésben, néhány lapon vízfolt.
Ritka! / with 1+ 35 large copper plate fold out plates. In damaged pergamin binding, with water
stain on some pages. Rare! ..............................................................................................................120 000

15133.[Bernard Forest de Belidor (1698-1761)]: M. Belidor: Dictionnaire portatif de l'ingénieur, Ou l'on
explique les principaux termes des sciences les plus nécessaires a un Ingénieur, scavoir: ... Paris,
1755, Charles-Antoine Jombert, IX+3+339 p. Francia nyelven. Korabeli kopott
félpegamen-kötésben, festett lapélekkel, possessori névbejegyzéssel és pecsétekkel./  In French
language. Hal-parchment-binding, with coloured page edges, with name notices and name
stamps. ................................................................................................................................................40 000

15134.,,Nyolcak" kiállítása 1911. [A nyolcak második kiállításának katalógusa.] Részt vesznek: Berény
Róbert, Cóbel [sic!] Béla, Czigány Dezső, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór
Bertalan, Tihanyi Lajos. Vendégek: Fémes Beck Vilmos, Vedres Márk szobrászok, Lesznai Anna
festő. (Bevezető tanulmány: Feleky Géza.) (Budapest), 1911. (Pallas Részvénytársaság
nyomdája). 43 p. Egyetlen kiadás. A Nyolcak legjelentősebb együttes fellépése, mivel ezen vettek
részt először és utoljára csoportként. Oldalszámozáson belül 7 egész oldalas grafikával (minden
művész egy-egy alkotásával) illusztrált. Czóbel Béla műveinek ismertetése a katalógusból és a
bevezető tanulmányból kimaradt. Kiadói papírborítóval, alján és tetején kissé sérült gerinccel,
borító jobb felső sarkában apró sérüléssel utolsó két oldalon a tűzés laza. 12. oldalon két sor
fekete színnel áthúzva. Nagyon ritka, a modern magyar képzőművészet egyik legkeresettebb
katalógusa! ..........................................................................................................................................60 000

15135.A nyolcak. Nemzeti Szalon. A Nyolcak harmadik tárlatának katalógusa 1912.
november-december. (Bp.,1912, Légrády ny.), 31 + 9 t. Berény Róbert, Fémes Beck Vilmos,
Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos írásaival és műveinek műtárgyjegyzékével valamint
fekete-fehér reprodukciókkal. Néhány korabeli ceruzás bejegyzéssel a művészek és művek mellé,
pl. Berény Róbert - "a legérdekesebb ember". Kiadói papírkötés, kissé laza kötéssel, gerincen
minimális sérüléssel, címlap alsó sarka kissé sérült.. Jó állapotban. Ritka! .......................................40 000

15136.1911 Modern magyar képtár. Kiadja a Művészház Művészeti Egyesület 1911 évi tagilletményül.
Szerk.: Rózsa Miklós, dr. Bp., 1911., Művészház (Művészeti Egyesület), 4 p.+ 20 t. Közte 19
színes, linómetszetű kép, és 1 db offszet kép feliratozott papírlapokon, képek: 22x17 cm, lap:
33x24 cm. A grafikusok között: Szinyei Merse Pál: Parkrészlet, Zichy István: Parisienne, Borszéky
Frigyes: A tudás fája, Katona Nándor: Este a Tátrában, Szigeti Jenő: Júliusi napsütés, Ferenczy
Károly: Izvorai tanya, Kernstock Károly: Patak partján, Falus Elek: Galambok, Páldy Zoltán: Léda,
Rippl-Rónai József: Virágok között, Csók István: A darázsi temetőben, Fényes Adolf:
Tanulmányfej, Iványi-Grünwald Béla: Tudomány és művészet, Kádár Béla: Szent-György, a
sárkányölő, Ferenczy Valér: Havas fenyők, Boromisza Tibor: Szüret, Körösfői-Kriesch Aladár:
Falusi temetés, Kosztolányi(-Kann) Gyula: Ódon házak, Egry József: Kikötőmunkások, Glatz
Oszkár: Parasztleány, Kiadói illusztrált, szecessziós papírmappában, a borítón Jaschik Álmos
(1885-1950) linómetszetű illusztrációjával, szakadt átkötőszalaggal, egy lapon egészen apró
szakadással, 35x27 cm. Ritka, gyűjtői darab. .....................................................................................50 000

15137.[Nemes Marcell műgyűjteményének katalógusa] Katalog der aus der Sammlung des Kgl. Rates
Marczell von Nemes - Budapest ausgestellte Gemälde. München, 1911. ny.n.. [6] p. + 36 t.,
Kiadói, sérült papírkötésben ................................................................................................................11 000

15138.Sturm, Leonhard Christoph (1669-1719): Vollständige Anweisung alle Arten von Kirchen wohl
anzugeben. Worinnen. 1. Nic. Goldmanns Anweisung und drey Exempel angeführet, und mit
Anmerckungen erläutert. 2. Außführlicher von Römisch-Catholischen Kirchen, und insonderheit. 3.
Von dem künstlichen Bau der grossen Kuppeln. 4. Von Protestantischen Kirchen gehandelt, Mit
fünff neuen Inventionen von Jenen, und sechs von diesen der Praxi gemäß erkläret, und in 22.
saubern Kupffer-Platten appliciret wird. Augspurg (Augsburg), 1746., Jeremias Wolffens,(Johann
Matthias Schönigk-ny.), 39 p.+22 (Tab A-B., Tab I-IV., V./1.-3.,VI-XI, XIV., XII, XIII/A-B., XV.,
rézmetszetű táblák.) t. Német nyelven. Korabeli kartonált papírkötésben, kopott borítóval, sérült
gerinccel, foltos./ 22 (Tab A-B., Tab I-IV., V./1.-3.,VI-XI, XIV., XII, XIII/A-B., XV., copper engraving
tables) t. In German language. Paperbinding, with worn cover, damaged spine, spotty. ...................24 000
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15139.Koós Judith: Kozma Lajos munkássága. Grafika, iparművészet, építészet. Bp., 1975. Akadémia.
265+3 p. Lapszámozáson belül gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói egészvászon kötésben,
kiadói papír védőborítóban, jó állapotban. ............................................................................................8 000

15140.Kozma Lajos: Az új ház. A családi ház tervezése (gondolatok és kísérletek). A szerző munkáinak
rajzaival és fényképeivel. Bp., 1978, Corvina, 165+3 p. Kiadó papírkötésben, jó állapotban. ..............8 000

15141.Fritz Schmidt: A gyakorlati fotografozás kézikönyve. Ford.: Pfeifer Ignác. Természettudományi
Könyvkiadó-Vállalat. LIX. köt. Bp., 1897., Kir. M. Természettudományi Társulat, XIX+406+14 p.+ 2
t. Szövegközti fekete-fehér ábrákkal, két képtáblával illusztrált. A kötet végén hirdetésekkel. Kiadói
festett egészvászon-kötés, a borítón kis kopásnyomokkal, az elülső szennylapon ceruzás
jegyzettel, egyébként jó állapotban. ......................................................................................................6 000

15142.Nádai Pál: Az iparművészet Magyarországon. A könyv művészi díszítése Kozma Lajos munkája.
Bp.,[1920],Bíró Miklós, 143+1 p.+16 (fekete-fehér fotók) t. Kiadói kartonált papírkötés, a gerincen
kis sérüléssel, de alapvetően jó állapotban.  "Ebből a könyvből készült 1100 kötött példány
félfamentes papíroson és 100 számozott példány famentes csontpapíron, amatőr-kötésben, a
szerző aláírásával." Számozatlan példány! Benne Kozma Lajosról szóló fejezettel. ............................3 000

15143.2 db Rippl-Rónai kiállítási katalógus az 1910-es évekből: Rippl-Rónai József háborus
festményeinek és rajzainak kiállitása. A művész franciaországi hadifogságának leirása. Dr. Lázár
Béla előszavával. Bp., 1915. Ernst-Muzeum. (2)+46p.+9t. Kiadói papírkötés. 34-36. oldalon ceruzás
jelölésekkel. + Rippl-Rónai József retrospektív kiállítása 1888-1911 a Művészházban. Budapest,
1911, Lengyel Lipót litográfiai és könyvnyomdai műintézete. Kiadói  elvált tűzött papírkötés,
fekete-fehér reprodukciókkal. ................................................................................................................5 000

15144.Ferenczy Károly ujabb festményeinek és rajzainak gyűjteményes kiállítása. Budapest, 1913, az
Ernst-Muzeum kiadása. Lázár Béla tanulmányával, fekete-fehér reprodukciókkal. Kiadói tűzött
papírkötés, néhány oldalon korabeli ceruzás jelölésekkel. Ritka! .........................................................3 000

15145.Fényes Adolf ujabb festményei és rajzai gyűjteményes kiállításának katalógusa. Budapest, 1912,
az Ernst-Muzeum kiadása. Lázár Béla tanulmányával, fekete-fehér reprodukciókkal. Kiadói tűzött
papírkötés, borító felső részén apró foltokkal. ......................................................................................3 000

15146.Szent-György-Céh, Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete VI: Művészeti aukciójának
katalógusa. 1911. március hó 11-25. Bp., 1911, Szent-György-Céh, Magyar Amatőrök és Gyűjtők
Egyesülete kiadása. Terjedelmes katalógus, néhány fekete-fehér reprodukcióval. Ritka! ...................3 000

15147.Az Országos Magyar Kir. Iparművészeti Iskola Értesítője 1911-1912 évről, szerkesztette Czakó
Elemér igazgató. Orsz. M. Kir. Iparműv. Isk. grafikai szakosztálya. 28 l. 1 sztl. lev. 22 t. 288 mm. 3
linóleummetszet melléklettel.  Fűzve, kiadói papírborítóban, kissé sérült gerinccel. 25. o.
aláhúzássel, néhány kevés oldal foltos. ................................................................................................2 000

15148.Martyn Ferenc ötven rajza. Martyn Ferenc rajzaival, Láncz Sándor szövegével. Bp., 1984, Corvina,
8 p.+25 (kétoldalas képtáblák.) t. Kiadói papírkötés. A művész, Martyn Ferenc (1899-1986) festő,
grafikus, szobrász, és keramikus által dedikált példány. ......................................................................2 000

15149.Zsolnay Teréz-M. Zsolnay Margit-Sikota Győző: Zsolnay. A gyár és a család története 1863-1948.
A gyár története 1948-1973. Bp., 1975, Corvina Kiadó, 240+48 p. Második kiadás. Szövegközti
illusztrációkkal és porcelán jelzésekkel, fekete-fehér, és színes képekkel illusztrált. Kiadói
egészvászon-kötés, kiadói kissé szakadt papír védőborítóval, jó állapotban. Sikota Győző
(1922-2011) művészeti író, keramikus által dedikált. ............................................................................4 000

15150.Szántó Tibor: A betű I-II. kötet. A betűtörténet és korszerű betűművészet rövid áttekintése.
Bp.,1966, Akadémiai Kiadó. Gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói félműbőr-kötés, a gerincen
kopásnyomokkal. Számozott (1200/49.) példány. "A betűtípusok osztályozása melléklettel." .............6 000

15151.1943 Fotóművészet. Amatőr és művészfotográfiai folyóirat. VI. évf. 1-12. sz. Teljes évfolyam.
Szerk.: Bieber József. [Egybekötve.] Korabeli reklámokkal. Benne Angelo, Balogh Rudolf, Sztály
János, Dulovits Jenő, Ramhab Gyula, Aszmann Ferenc és más fotóművészek fotóival. Bp.,
Egyesült Magyar Amatőrfényképezők Országos Szövetsége. Átkötött egészvászon-kötés, benne a
bekötött borítókkal, jó állapotban. .........................................................................................................3 600

15152.Lóska Lajos: Vaszkó Erzsébet 1902-1986. Székesfehérvár, 2008, Városi Képtár - Deák
Gyűjtemény. Kiadói kartonált papírkötésben, jó állapotban, készült 500 példányban. .........................5 000

Könyvek: Filmművészet
15170.1978 Angi Vera. Technikai forgatókönyv. Írta: Vészi Endre, forgatókönyv: Gábor Pál, dramaturg:

Karall Luca, gyártásvezető: Onódi György, operatőr: Koltai Lajos, rendező: Gábor Pál. Bp., 1978,
Objektív Studió. Aranyozott egészvászon-kötésben. Megjelent 150 példányban. ..............................10 000

15171.Lajta Andor: Az ötvenéves film. A film úttörői. Bp.,1946, Szerzői kiadás,(Horia-Nyomda, Temesvár.)
Kiadói papírkötés, a borító szélein kis szakadásokkal, a hátsó borítón gyűrődéssel. Első kiadás. ......3 000

15172.Lajta Andor: A tízéves magyar hangosfilm 1931-1941.  Bp.,1942, Otthon-Nyomda. Kiadói
egészvászon-kötés, kissé foltos hátsó borítóval, de egyébként jó állapotban. A szerző, Lajta Andor
(1891-1962) újságíró, filmtörténész által dr. Kispéter Miklós (1906-1987) magyar filmesztéta,
egyetemi tanár részére dedikált példány. .............................................................................................2 000

Könyvek: Konyha és kert
15185.Czifray István szakács mester magyar nemzeti szakácskönyve magyar gazda asszonyok

szükségeihez alkalmaztatva. Újra kiadta Vasváry Gyula, szakács mester. Pest, 1845, Trattner J.
M. és Károlyi István, XXX+2+590 (helyesen 599) p. Hetedik, megbővített kiadás. Átkötött modern
vászonkötésben ..................................................................................................................................20 000
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

15186.Kapitány Mária: A sertés házi feldolgozása/ A család élelmezésének könyve/ Zöldség és gyümölcs
házi konzerválása (III. kiadás)/ 50 ebéd. Felelet: "Mit főzzek?" kérdésre. (XXI. kiadás.) Bp.,
1941-1944, Szerzői, (Hungária-ny.-Európa-ny.-Ladányi Antal-ny., 32; 78; 62; 68 p. Kiadói
papírkötés. ............................................................................................................................................5 000

15187.Szabó Pál: Orosházi házikenyér. Orosháza, 1938., Orosházi Friss Ujság, 15 p. Benne
receptleírással is. Kiadói papírkötésben. ..............................................................................................1 000

Könyvek: Vadászat
15200.Jagdbuch Holics 1879-1904. Wien, 1904. K. u. K. Militär-Reitlehrerinstitut. (4)382p.+10t.

(fényképek)+1 kihajt. térk. Német nyelven. Az előszót Vitéz nagybányai Horthy István
(1858-1937) lovassági tábornok, birtokos, politikus, a holicsi uradalom Rittmeister parancsnoka
(1899-1903), Horthy Miklós későbbi kormányzó bátyja írta. Címlapon Kőröspataki gróf Kálnoky
Hugo 1844-1928), a holicsi birtok korábbi parancsnoka (1882-1884) német nyelvű gratuláló sorai
a könyvhöz Horthy Istvánnak, 1904-ből. A Nyitra vármegyében fekvő Holics a XVIII. század
közepétől a Habsburgok családi birtoka volt, vadgazdálkodást és lótenyésztést folytattak az
uradalom területén. Az album 25 év vadászatairól és lóversenyeiről számol be, nagyon
részletesen, részben naplószerűen.  Ritka kötet, a vadászati kézikönyvek sem említik. Festett,
kiadói szecessziós vászonkötésben. Kopott, hátoldalán foltos borítóval, kissé sérült gerinccel.
Utolsó néhány oldal kissé foxing foltos. Térkép mellékleten alul és felül egy-egy kb. 5 cm hosszú
szakadással és egy kb. 3 cm átmérőjű hiánnyal. / Jagdbuch Holics 1879-1904. Wien, 1904. K. u.
K. Militär-Reitlehrerinstitut. With foreword by later general István Horthy(1858-1937), Rittmeister
(commander) of the Holics property (1899-1903). With hand written lines by Hugo Kálnoky de
Kőröspatak (1844-1928), former commander of the Holics property (1882-1884), in which
congratulates to István Horthy. In art-nouveau linen binding, spotty on the back cover. Last
pages are a bit spotty. Map with some smaller damages. ................................................................140 000

15201.Szécsi Zsigmond: Az erdőhasználattan kézikönyve. Az Orsz. Erdészeti Egyesület Deák Ferencz
alapítványából 100 arannyal jutalmazott munka. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Bp.,
1894, Országos Erdészeti Egyesület. Átkötött félvászon-kötés. Gerincen kis sérülés. ......................20 000

15202.Fónagy József: A vizsla idomítása. Függeléke: A beteg ebek gyógykezelése. Bp., 1893.,
Athenaeum, 4+V+6-220 p. Első kiadás. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés,
festett lapélekkel, a borítón egészen apró kopásnyomokkal, de ezektől eltekintve szép állapotban. .20 000

15203.1940 Vadászat - halászat. Weekend-turisztika. VIII. évf. 1-24 . Teljes évfolyam. Szerk.: Sz. Sándor
Béla. Bp., Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet-Országos Magyar Galamblövő
Egylet-Magyar Tacskó-Tenyésztők Egyesülete-Neptun Sporthorgász Egyesület, 573-847 p.
Korabeli reklámokkal. Félvászon-kötésben, kissé kopott borítóval, egy lapot fordítva kötöttek be
(573/574.), nyomdahibás lapokkal (üres oldalak, 772/773,776/777.) Ritka! .......................................12 000

15204.Bástyai Lóránt: Vadmadárból - vadászmadár. Bp., 1955., "Művelt Nép", (Szikra-ny.), 102+1 p. + 2
(1 db egyoldalas, 1 db kétoldalas illusztráció)+10 (9 db kétoldalas, 1 db egyoldalas fekete-fehér
fotót tartalmazó képtábla) t. ifj. Tildy Zoltán fotóival illusztrált. A borító Mohrlüder Vilmos munkája.
Az illusztrációkat ifj. Finta József készített. Szövegközti rajzokkal, ábrákkal illusztrálva. Kiadói
kissé kopott félvászon-kötés, kiadói javított, kissé szakadt, illusztrált papír védőborítóban,
névbejegyzéssel.  Megjelent 3000 példányban. .................................................................................12 000

Könyvek: Természettudomány, medicina
15215.[Lonicer, Adam (Adamus Lonicerus) (1528-1586)]: Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge der

Bäume, Stauden, Hecken, Kreuter, Getreyde, Gewürtze, mit eigentlicher Beschreibung
derselben Namen, in sechserley Spraachen, nemlich, griechisch, latinisch, italianisch,
frantzösisch, teutsch und hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft vnd Wirckung.
Sampt künstlichem und artlichem Bericht deß Destillierens. Item von fürnembsten Gethieren der
Erden, Vögeln, und Fischen. Deßgleichen von Metallen, Ertze, Edelgesteinen, Gummi, vnd
gestandenen Säfften. Franckfort, 1582, Christian Egenolff, 1 (címlap) t.+2 (kézzel írt jegyzetlap)
sztl. lev.+13 sztl.+764 (CCCLXXXII számmal számozott lap)+1 p.+3+6 sztl.lev. Rengeteg,
fametszetű, nagyrészt kézzel színezett illusztrációval. Kopott félpergamen-kötésben, számos
restaurált lappal, köztük jó pár a szöveget is érintő kisebb-nagyobb restaurálással, a lapokon
foltok, szakadások, közte sérült lapok is, valamint 4 hiányos lappal (I., CCCXXXVIII., CCCLI, és
az utolsó lapot követő első sztl. lev.), pár lapon sarkán hiánnyal, az utolsó lapot követő első két
számozatlan levél sérült, hiányos, amit kézzel írt betoldás javít ki, a könyv elején két betoldott
lapon és az utolsó 6 betoldott lapon kézzel írt jegyzetek, köztük az év hónapjaira vonatkozók is
(márc-dec), a szövegben néhol lapszéli jegyzetek. További restaurálásra szoruló, nagyon ritka,
német nyelvű füvészkönyv./  /Franckfort, 1582, Christian Egenolff, 1 (title page) t.+2 (handwritten
notice pages) unnumbered leaves+13 unnumbered leaves+764 (CCCLXXXII) + 1 p.+3+6
unnumbered leaves. With lot of wood engravin illusztrations, mostly colored.
Half-parchement-binding, with worn cover, with a restored pages, many restoration involcing the
text, with damaged, spotty pages, 4 pages damaged and incomplete, with lack on some corner,
two pages in the end of the book damaged and with handwritten repairing, with extra handwritten
pages in the bigining (2) and the end (6) of the book, with notices on some pages. In German
language. Need more restoration. Very rare! ....................................................................................900 000

15216.Boleman István: A fürdőtan kézikönyve. Igló, 1884., Schmidt József, VII+52+293+5 p. Átkötött
modern kemény-kötésben, a papírborító hátsó részét bekötötték, jó állapotban. ...............................11 000

15217.Preysz Kornél: A tengeri fürdők physiologiai hatása, különös tekintettel az északi és keleti tenger
fürdőire. 1892 nyarán tett tanúlmányútja alapján írta: - -. Bp., 1893., Eggenberger, (Kolozsvár,
Ajtai K. Albert-ny.), 80 p. Papírkötésben, hiányzó borítóval, javított gerinccel, intézményi
bélyegzőkkel. A szerző, Dr. Preysz Kornél (1859-1925) orvos, közegészségügyi felügyelő által dr.
Kaiser Károly (1864-1929) vegyész orvos, később a bakteriológiai és közegészségügyi központ
vegyvizsgáló állomásának igazgatója részére dedikált .......................................................................11 000
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15218.Barts József: Orvos-gyógyszerészeti műszótár. A m. orvosok és természetvizsgálók
Szombathelyen tartott XXI-ik vándorgyűlése által a dr. Batizfalvy Samu-féle díjjal jutalmazott
munka. Kiadja: M. Orvosok és Természetviszgálók Vándorgyűlésének Állandó Központi
Választmánya. Bp., 1884, Szerző-Pesti Könyvnyomda Rt., XI+708 p. Egyetlen kiadás. Korabeli
félvászon-kötésben, aranyozott gerinccel, márványozott lapélekkel, kissé kopott borítóval. ..............12 000

15219.Margó Tivadar: A tudományos állattan kézikönyve. I. köt. Általános állattan. Első rész. 202
fametszettel. Pest, 1868., Lampel Róbert, XI+1+266 p. Egyetlen kiadás. Több kötete nem jelent
meg. Ritka! Későbbi átkötött félvászon-kötésben, kissé kopott borítóval és fakó gerinccel,
intézményi bélyegzőkkel, hiányzó szennylapokkal, kissé foltos lapokkal, egy-két lapon ceruzás
jegyzetekkel. Benne: Barta Ernő (1878-1956): M. Kir. Bábaképző Könyvtára szecessziós ex
libris-szével, papír, klisé, jelzett, rajta áthúzott címmel, 12,5x9 cm .....................................................12 000

15220.Dollinger Gyula: A massage. Gyakorló orvosok számára. Kiadta tagjai számára a Magyar Orvosi
Könyvkiadó-Társulat. Bp., 1884., Franklin, VI+2+75 p.+ 6 t. (fekete-fehér képtáblák.) Első kiadás!
Átkötött modern aranyozott gerincű műbőr-kötés, bekötött kiadói papírborítókkal, nagyon szép,
gyűjtői állapotban.   Dr. Dollinger Gyula (1849-1937) orvos, egyetemi tanár, a magyar ortopédia
kiemelkedő alakja és megalapozója, 1882-ben testegyenészeti (ortopédia) magántanári képesítést
szerzett. Korai masszázs szakirodalom! Ritka! .....................................................................................8 000

15221.Csekonics Endre-Babarczi-Schwartzer Ottó: A Magyar Szent Korona országai Vörös-Kereszt
Egyletének története. 1879-1904. A központi választmány megbízásából szerkesztették:
zsombolyai és janovai gróf - - és - -. Bp., 1904, Hornyánszky Viktor, 4 (I. Ferencz József, Mária
Valéria főhercegnő, Lajos Győző főherceg és Klotild főhercegné, heliogravűr, a képtáblák előtt
hártyapapírral) t.+VII+200+4 p. Egyetlen kiadás. Szövegközti és egészoldalas fekete-fehér
képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott, festett egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés, a borítón
a vöröskereszt címerével, kissé kopott borítóval, kissé sérült gerinccel, hiányzó elülső
szennylappal, a címlapon névbélyegzővel. ...........................................................................................6 000

15222.1841 Orvosi tár. Új folyamat. Hatodik félév. 1-25. sz. Szerkesztik és kiadják: Bugát Pál, Flór Ferenc.
Pest,1841,Orvosi Tár,(Egyetemi-ny.-Trattner-Károlyi-ny.), 407+5 p. Átkötött modern
bársony-kötésben, Bliszkó Béla miskolci kézműves könyvkötő pecsétjével, hiányzó táblával, kissé
foxing foltos lapokkal. ............................................................................................................................6 000

15223.Carioni Stellwag Károly Tr.: A gyakorlati szemészet tankönyve. Ford.: Vidor Zsigmond. Magyar
Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára VI. Pest., 1868., Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat,
XIV+771 p.+ 3 (színes litográfiák) t. Szövegközti fametszetekkel. Korabeli aranyozott
egészvászon-kötés, kopott, foltos borítóval, 3 kijáró lappal és 3 kijáró táblával. Ritka! ........................6 000

15224.Böke Gyula: A fülgyógyászat tankönyve. Tanulók és orvosok számára. 32 szövegközti fametszettel.
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. VIII. köt. Buda, 1868., M. Kir. Egyetemi Nyomda,
XXXVI+312+2 p.+ 1 (kihajtható) t. Későbbi átkötött kopott, foltos egészvászon-kötés, kissé foltos
lapokkal, intézményi bélyegzőkkel. .......................................................................................................6 000

15225.Hüttl Tivadar Emlékkönyv. Tanári működésének 20. évfordulójára 1921-1941. Debrecen, 1941., M.
Kir. Tisza István Tudományegyetemi Nyomda, 1 t.+621+3 p.+1 (kihajtható) t. Szövegközti
illusztrációkkal. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval. .....................................5 000

15226.Földváry Elek: Törvényszéki orvosszakértői eljárás. Bp., 1889., (Hunyadi Mátyás-ny.), 8+260+IV p.
Korabeli félvászon-kötés, aranyozott gerinccel, kopott borítóval, a gerincen kis sérüléssel. ................6 000

15227.Fodor József: Közegészségügy Angolországban. Tekintettel az orvosügyre, orvosi rendészetre és
törvényszéki orvosi ügyre, valamint a hazai viszonyokra. Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat
Könyvtára XX. kötet. Bp., 1873., Athenaeum, XIV+2+507 p. Későbbi átkötött aranyozott gerincű
félbőr-kötésben, kissé kopott borítóval, festett lapélekkel. ....................................................................4 800

15228.[Wunderlich, Karl Reinhold August (1815-1877)]: Wunderlich A. C.: A test hőmérsékletének
viszonya betegségekben. Ford.: Id. Purjesz Zsigmond. Szövegközti 38 fametszettel és 7 kihajtható
táblával illusztrált kötet. Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat Könyvtára. XVI. köt. Pest, 1871.,
Athenaeum, III+5+391 p.+VII t. Korabeli félvászon-kötésben, kissé kopott borítóval, intézményi
bélyegzőkkel, hiányzó szennylapokkal. ................................................................................................4 800

15229.[Sims, James Marion (1813-1883)] Sims, J. Marion: Kórodai jegyzetek a méhbántalmak sebészete
felett, különös tekintettel a meddőség kezelésére. Ford.: Báthory István. Szöveg közé nyomott 142
fametszettel. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat VII. köt. Pest, 1868., Khór és Wein, 12+292+1 p.
Korabeli kopott félvászon-kötésben, kopott borítóval, foltos. Ritka nőgyógyászati tankönyv. ..............4 800

Könyvek: Technika
15240.Kováts György: Kézikönyv a vasút építkezéseknél előforduló biztosító és egyéb munkák

előállításáról. A pályafelvigyázók számára. Írta és rajzolta: - -. MÁV pályafelvigyázó.
Bp.,(1898),Markovits és Garai-ny., 107 p.+4 (közte két kihajtható) t. Kiadói aranyozott
egészvászon-kötés, kopott, foltos borítóval, intézményi bélyegzőkkel. Ritka! ....................................18 000

15241.Tabiczky Zoltánné: A Magyar Waggon és Gépgyár Története 1-2. köt. 1. köt.: 1896-1945. 2. köt.:
1946-1972. Győr, 1972-1977., Magyar Vagon és Gépgyár. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír
védőborítóban, a 2. kötetben a 68-89. oldal között kijáró lapokkal. ....................................................16 000

Könyvek: Judaika
15255.Blau Lajos: Az ózsidó bűvészet. Megjelent Budapesti Országos Rabbiképző Intézet Értesítője az

1897/98-iki tanévről c. kötet részeként. Szétvált fűzéssel és papírborítóval. Egy két beszakadással
a lapokon. Bp., 1898. VII.+148p. + 29p. Rendkívül ritka! ....................................................................20 000
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Várjuk beadásait - dolgozzunk együtt a sikerért!

15256.Kecskeméti Lipót, Dr.: Egy zsidó vallás van-e? Több-e? Nagyvárad, 1913. Sonnenfeld Adolf. 213
+ [3] p. Fűzve, enyhén sérült kiadói papírkötésben. ...........................................................................18 000

15257.Singer S. Leó: Kötelességtan. Több hírneves rabbi felszólításának engedve - szent vallásunk
tiszteletére, a tiszta erkölcs fejlesztésére - szenteltem időmet és tehetségemet a nagy anyag
összegyűjtéséhez és magyarázatához. A kútfők és hasonló munkák, iratok és folyóiratok
felhasználása mellett írta: - - főrabbi Rimaszombat. Rimaszombat, 1907. Lévai Izsó, 448 p. Kiadói
aranyozott egészvászon-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopott borítóval, hiányzó elülső
szennylappal, kissé foltos. ..................................................................................................................12 000

15258.Leopold Freund: Blüthen von der Gesilden Juda's. Traduktionen und Versioinen auf dem Gebiete
des jüdischen Schriftthums. gesammelt von--. Budapest, 1882. Szerzői. 150p. Fűzve, kissé sérült
kiadói papírborítékban. Felvágatlan. Ritka!/ In paper binding. Rare! ..................................................12 000

15259.A II. zsidótörvény teljes, hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Összeállította és
magyarázatokkal ellátta: Székely Sándor. Előszóval ellátta: Bródy Ernő. Bp. 1939. Kellner Albert
ny. 64 p. Kissé sérült kiadói papírborítóban. .......................................................................................10 000

15260.Hirschler Ignácz: A külső tudományok (Chochmoth Hachiczonoth) szerepe és története a középkori
zsidóknál. Bp., 1901., Athenaeum, 104 p. Átkötött félvászon-kötés, kissé kopott borítóval,   A
szerző által dedikált. Hirschler Ignác (1823-1891) orvos, szemész, a hazai szemészet első jelentős
képviselője, MTA levelezőtag, a Pesti Izraelita Hitközségnek elnöke, Sir Stein Aurél (1862-1943)
keletkutató anyai nagybátyja. ................................................................................................................4 000

15261.Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása
a német hatóságok rendelkezése nyomán. I. rész: Adattár. A-B (I-II.) Függelékben: A
magyarországi izr. hitközségek szervezete, 1868-1950. Közzéteszi: Schweitzer József. Az eredeti
kérdőívek és dokumentumok alapján sajtó alá rendezte: Frojimovics Kinga. Hungarica Judaica 6.
Bp.,1994., MTA Judaisztikai Kutatócsoport. Kiadói papírkötés. ..........................................................12 000

15262.Szederjesi Cecília-Tyeviska Árpád: Senkiföldjén. Adatok, források, dokumentumok a a Nógrád
megyei zsidóság holocaustjáról. Balassa gyarmat-Salgótarján, 2006., Studium Libra-Nógrád
Megyei Levéltár. Második, bővített kiadás. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált.
CD-rommal. Kiadói kartonált papírkötés. ............................................................................................12 000

15263.Ignaz Gábor: Der Hebraische Urrhythmus. Giessen, 1929. Alfred Töppelmann. Kiadói
papírborítékban. 31p. Ritka! ..................................................................................................................6 000

15264.Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. I-II. füz. /Iratok a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei levéltárban./ Vál., összeáll., és a bevezetőt írta: Dobrossy István. Az előszót írta: Ságvári
Ágnes. Holocaust Magyarországon sorozat. Bp., 1994., Magyar Auschwitz Alapítvány-Holocaust
Dokumentációs Központ, 90; 63 p. Kiadói papírkötés, az I. füzet tartalomjegyzékében ceruzás
bejelölésekkel. .......................................................................................................................................3 200

15265.Marjanucz László : A szegedi zsidó családok a 19. században. Szeged Művelődéstörténetéből 6.
Szeged, 1998., Móra Ferenc Múzeum, 52 p. Kiadói papírkötés. Megjelent 800 példányban. ..............3 200

15266.Schön Dezső: A jeruzsálemi-per. Tel-Aviv,1964,Uj Kelet. Harmadik kiadás. Kiadói
egészvászon-kötés, kiadói javított papír védőborítóban. A szerző által dedikált. .................................3 000

15267.Dr. Kovács Alajos: A csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tükrében. Bp., 1938., Egyesült
Keresztény Nemzeti Liga,(Held János-ny.), 80 p. Kiadói papírkötés, szakadozott, foltos borítóval. ....2 000

Könyvek: Vallás
15290.Evangeliomok mellyeket esztendö által olvastat az anya-szentegyház a romai kalendáriom rende

szerént való vasárnapokon, innepeken, és némelly kiváltképpen való áitatossággal üllendö
napokon Magyar országban és Erdélyben. Most pediglen ujobban Istennek nagyobb dicsiretire,
lelkeknek üdvösségére, és az olvasandóknak könnyebségére, nagy szorgalmatossággal
egybe-szedettenek, és ki-nyomtattanak. ... Csete Joseph Eger Hegyéről nevezendő praepostnak,
... költségével. Nagy-szombat 1731. Académiai. Korabeli félbőr kötésben, néhány tulajdonosi
bejegyzéssel az előzéklapon. 10 + 116p. Árverésen eddig még nem szerepelt ritkaság! RMK I.
1752 ....................................................................................................................................................50 000

15291.[Willem Sewell (1653-1720)-David Martin (1639-1721)]: Historie des Nieuwen Testaments, Verrykt
met veele Printverbeeldingen in koper gesneden. Met privilegie Van de Heeren Staaten Van
Holland En Westfriesland. Tweede Deel. [Historie des Ouden en Nieuwen Testaments II. Historie
des Nieuwen Testaments.] Amsterdam, 1700., Pieter Mortier, ,1 sztl. lev.+1 (egyészoldalas
rézmetszetű címkép) t.+1 (címlap) t.+12 szt. lev.+154 p.+2+2 sztl. lev.+155-163 p.+6 sztl. lev. +72
(rézmezszetű táblák, táblánként két képpel) t. + 5 (rézmetszetű kétoldalas térképek) t. Első
kiadás. Holland nyelven. David Martin francia nyelvű munkáját holland nyelvre fordította Willem
Sewell. Több neves holland művész által készített rézmetszetű táblával, köztük Ottmar Elliger
(1666-1735) festő munkáit metszete Gilliam van der Gouwen (1940-17201) rézmetsző. A
címlapon és a lapok alján rézmetszetű A térképek Jan van Luchtenburg munkái. Korabeli
aranyozott egészbőr-kötésben, lapszéli kisebb-nagyobb szakadásokkal (egy lap szélén nagyobb
(51. o.) szakadás), egy-két lapszélén szöveget nem érintő kisebb hiányokkal, néhány foltos lappal,
igényesen restaurált példány, jó állapotban./  [Willem Sewell (1653-1720)-David Martin
(1639-1721)]: Historie des Nieuwen Testaments, Verrykt met veele Printverbeeldingen in koper
gesneden. Met privilegie Van de Heeren Staaten Van Holland En Westfriesland. Tweede Deel.
[Historie des Ouden en Nieuwen Testaments II. Historie des Nieuwen Testaments.] Amsterdam,
1700., Pieter Mortier, 1 unnumbered leaf+1 (copper engraving frontispiece) t.+12 unnumbered
leaves+154 p+2+2 unnumbered leaves+155-163 p.+ 6 unnmbered leaves. + 72 (copper engraving
table, with two pictures per tables) t.+5 (copper engraving maps) t. First edition. In Dutch
language. Full leather-binding, with little damages, with some spotty pages. Restored. In Good
condition. .............................................................................................................................................40 000
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15292.Canon Missae Juxta Formam Editionis Romanae: Cum praefationibus, & aliis nonnullis, quae in
ea fere communiter dicuntur, Uti sunt Praeparatio ad Missam & Orationes, quae ab Episcopis cum
solemniter vel private celebrant;... Jussu... Leopoldi, de gratia Archi-Episcopi Principis
Salisburgensis...Salisburgi, 1728., Typis Joannis Josephi Mayr, 1+1(rézmetszetű címlap) sztl.
lev.+226 p. Latin nyelvű misés-, liturgikus könyv, kottákkal, szövegekkel, kétszínnyomású
lapokkal, 54. oldalon egészoldalas rézmetszetű illusztrációval, és az 55. oldalon körben
rézmetszettel díszített kétszínnyomású lappal. Korabeli aranyozott egészbőr-kötés, aranyozott
lapélekkel, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel, az elülső szennylapon gyűrődésnyommal, foltos
lapokkal, benne restaurált lapokkal is, 41x29x4 cm/  Full-leather-binding, with worn cover, and little
bit damaged spine,spotty pages, with some restored page, with creasing first smear-sheet. ............20 000

15293.Kolligátum 2 műből: Sidronii Hosschii Elegiarum libri sex. Item Guilielmi Becani idyllia & elegiae.;
Jacobi Wallii Poematum Libri Novem. (Egybekötve.) Norimbergae (Nürnberg), 1755, Georgii
Christ Weberi , 11 sztl. lev. +354 p.; 9 sztl. lev.+348 p. Latin nyelven. Korabeli aranyozott gerincű
egészbőr-kötésben, kopott borítóval, foltos lapokkal, hiányzó hátsó szennylappal./  Colectible
book, with 2 work: Sidronii Hosschii Elegiarum libri sex. Item Guilielmi Becani idyllia & elegiae.;
Jacobi Wallii Poematum Libri Novem. Norimbergae (Nürnberg), 1755, Georgii Christ Weberi, 11
unnumbered leaves+354 p.; 9 unnumbered leaves+348 p. In Latin language. Full leather-binding,
with worn cover, spotty pages, without back smear-sheet. .................................................................18 000

15294.Dr. Artner Edgár: Az ősegyház kommunizmusa. Bp., 1923., Szent István-Társulat, 236 p. Egyetlen
kiadás. Átkötött modern félvászon-kötés, ceruzás ajándékozási sorokkal. Nagyon ritka! ..................20 000

15295.Karl Rahner: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. Bp., 1983. Szent István-T. A
szerző, Karl Rahner (1904-1984), a II. vatikáni zsinat egyik vezető, német jezsuita teológusa által
dedikált és dátumozott példány! Első magyar kiadás. Kiadói egészvászon kötésben, a borító apró
kopásnyomokkal, jó állapotban. ..........................................................................................................15 000

15296.Dedek Crescens Lajos: A karthausiak Magyarországban. Fraknói Vilmos előszavával. Bp., 1889.,
Szerzői,(Szent István-ny.), III+254+4 p. Telegdy László, és Nagy Lázár rajzaival. Szövegközti
illusztrációkkal. Átkötött félvászon-kötés, kopott borítóval, az első 3 lap kijár, intézményi
bélyegzővel. ..........................................................................................................................................5 000

15297.[Hacker, Franz Xaver] Seeburg, [Franz von] Ferencz: Egyiptomi József. A mi kedves Üdvözitőnk
Jézus Krisztusnak megragadó előképe. Ifju és öregnek elbeszéli - -.A szinnyomatokat Madjera
Károly és Peszler Ernő képei után fára metszette Knöfler Henrik. Regensburg, New York és
Cincinnati, 1881, Pustet Frigyes. (Mayer és Társa ny., Bécs). 28p., 12t. (színes fametszetek).
Kiadói, színes, rajzos, kopottas, kissé sérült félvászon kötésben. Címlapon tulajdonosi
névbejegyzéssel és belső kötéstáblán bélyegzéssel, címlap tetején II. történet felirattal. ....................3 000

Könyvek: Egyéb ritkaságok
15320.Orsi Szepes Mária: A vörös oroszlán. Az örök élet itala. Misztikus regény. New Jersey

(USA),(1983.), Szolária Publishing,(Apollo Printing and Bindery-ny.), 411 p. A borító Pecsenke
József munkája.Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kiadói sérült, javított papír védőborítóban.
Emigráns kiadás. A szerző, Szepes Mária (1908-2007) által dedikált, dátumozott példány (1984.
IV. 7.) ...................................................................................................................................................20 000

15321.Madách Imre: Az ember tragédiája. Zichy Mihály húsz képével rézfénymetszetben.Bp., 1898.,
Athenaeum, 6+231 p. + 20 t. (hártyapapírral védett heliogravűrök.) Ötödik díszkiadás. Kiadói
aranyozott, festett egészvászon díszkötésben, Gottermayer-kötés, az elülső kötéstáblán
selyemplakettre festett címképpel, dúsan aranyozott lapélekkel, eredeti kiadói sérült kartontokban,
minimális hibáktól eltekintve, rendkívül szép, szinte hibátlan állapotban. ...........................................20 000

15322.Miguel de Cervantes Saavedra: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. 1-4. Ford.: Győry
Vilmos. Bp.,1873-1876, Athenaeum, 461+436+424+496 p. Korabeli aranyozott gerincű
félvászon-kötésben, és kiadó aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, kopott borítókkal, az
egészvászon-kötet gerince javított.   A fordító, Győry Vilmos (1838-1885) evangélikus lelkész,
teológus, ír, műfordító által Draskóczy Lajos (1834-1908) hódmezővásárhelyi evangélikus lelkész
részére dedikált példány. ....................................................................................................................26 000

15323.Marcus Tullius Cicero: M. Tullii Ciceronies Orationes Selectae. Opera, et studio Chrisotphori
Wahl, ... Tomus Primus. Tomus Secundus. Tyrnaviae, 1775-1756, Typ. Tyrnaviensibus-Typ.
Regiae Universitatis, 2+16+445+11; 444+10 p. Latin nyelven. Korabeli egységes aranyozott
gerincű egészbőr-kötés, festett lapélekkel, kissé kopott borítóval és gerinccel, a 2. kötet gerincén
kis sérüléssel, kissé (foxing) foltos lapokkal. Bodolai János nagyenyedi főkönyvtáros saját kezű
ajándékozási soraival Intze Ferenc hallgató részére, latin nyelven, dátumozva (1797. jun. 28.),
saját kezű aláírásával. A könyv zabolai Kováts József egykori nagyenyedi tanár
pénzadományából vett jutalomkönyv.  Bodola János (1754-1836) református lelkész, az Erdélyi
református egyházkerület későbbi püspöke (1815-1836), 1784-től nagyenyedi lelkész, majd a
Nagyenyedi Református Kollégium (Bethlen Gábor Kollégium) teológiai kollégium és
egyháztörténeti tanszék tanára 1787-től, és főkönyvtárosa.  Zabolai Kováts József (1732-1795) a
kollégium fizika és matematika tanára (1767-1795), majd rektora, és tanszék vezető is.
Vagyonának felét (15 ezer forintot) a nagyenyedi kollégium részére (segélypénzül és) iskolai
jutalomkönyvek vásárlására adományozta. ........................................................................................20 000

15324.Füst Milán: Boldogtalanok. Budapest, 1923. ,,Világirodalom". 94 p. Első kiadás. Szerző által
dedikált. Átkötött egészvászon kötésben, kiadói papírborításban. .....................................................10 000

15325.Vörösmarty Mihály minden munkái. Kiadták barátai: Bajza J[ózsef] és Schedel (Toldy) Ferenc.
Második öszves kiadás. Pest, 1847., Kilián György, 2+XVIII+1824 p. (Kéthasábos számozással.)
Korabeli aranyozott egészvászon-kötés, aranyozott lapélekkel, kopott borítóval, a gerinc felső
részén javításnyommal, kissé (foxing) foltos lapokkal, hiányzó címképpel. Ritka! .............................11 000
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15326.Móricz Zsigmond: Sárarany. A szerző által aláírt példány. Bp.,é.n.,Athenaeum. Tizenkettedik
kiadás. Kiadói aranyozott, kissé kilazult egészvászon-kötés. ...............................................................8 000

15327.Kós Károly: Budai Nagy Antal. Színháték. Kolozsvár, 1936, Erdélyi Szépmíves Céh, (Minerva-ny.),
147+1+IV p. Kiadói aranyozott gerincű félpergamen-kötés, kissé kopott borítóval, hiányzó elülső
szennylappal. Első kiadás. 75. számú számozott példány. ..................................................................6 000

15328.Nagy László: Darázskirály. Dedikált Horváth Erzsébetnek, a miskolci könyvtár vezetőjének. Bp.,
1968. Magvető. Kiadói egészvászon kötés, kisse szakadozott papír védőborítóval. ............................6 000

15329.Hatvany Lajos: Így élt Petőfi. I-II. kötet. Bp., 1955, Akadémia. Első kiadás. Az I. kötetben a szerző,
Hatvany Lajos (1880-1961) által " Tudós Geleji Sándornak" (1898-1967), az MTA Műszaki
Tudományok Osztályának osztálytitkárának (1956-64), a csepeli Weiss Manfréd Acél- és
Fémművek korábbi igazgatójának (1945-49) dedikált és dátumozott (1958 aug. 27). Kiadói
félvászon kötésben, illusztrált kiadói papír védőborítóban. II. kötet védőborítója hiányzik. ..................4 600

15330.Bródy László: Évek seregszemléje. Budapest, 1941, Libanon Kiadás, 127 p. Kiadói egészvászon
kötés, szerző által dedikálva. Első kiadás. ............................................................................................5 000

15331.Jannus Panonius versei. Szerk.: Kardos Tibor. Fordították többen, közte Weöres Sándor, Nemes
Nagy Ágnes, Kardos Tibor, Végh György és mások. Bp., 1972. Szépirodalmi. Több fordítói
aláírással: Weöres Sándor, Kardos Tibor, Berczeli A. Károly és további két azonosítatlan aláírással.
Valamint Károlyi Amy költő, műfordító és Klaniczay Tibor irodalomtörténész aláírásaival. Kiadói
vászonkötésben, kissé sérült papírborítóval .........................................................................................5 000

15332.John Dell: Layout for advertising. A useful handbook of 700 layout suggestion in magazines,
newspapers, booklets, folders, brodsides, letterheads, and posters with specimens of type and
borders. With and Introduction by J. M. Watson. Chicago,1928.,Frederick J. Drake&Co., 175 p.
Angol nyelven. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, apró kopásnyomokkal. ....................................8 000

15333.Schneid Mátyás, Dr.: Az újabb spiritismus bölcseletileg megvitatva. Temesvár, 1883. Csanádi
Egyházmegye ny. 8 lev., 144 l. Aranyozott félvászon kötésben ...........................................................6 000

15334.Nyirő József: Júlia szép leány. Bp., 1939, Révai, 70 p. A borító rajta Pekáry István munkája. Kiadói
festett halina-kötésben, kissé foltos borítóval, de alapvetően jó állapotban. ........................................5 000

15335.Simar Theofil. A babona. Bp. 1879. Hunyadi Mátyás. Korabeli félvászon kötésben ............................5 000
15336.Jaschik Álmos: A könyvkötő-mesterség. Bp.,1922, Népszava,(Világosság-ny.), 260 p. Tóth Tibor

kaposvári könyvkötő mesternek ajándékozott példány, Tóth saját készítésű fél (szarvas) bőr
kötésében. .............................................................................................................................................4 000

15337.Aszlányi Károly: Pénz a láthatáron. Budapest, é.n., Genius. A szerző által dedikált! Aszlányi Károly
(1908-1938) első, 1930-ban megjelent regényét igazgatóinak, azaz a Genius kiadójának, Lantos
Adolfnak (1875-1942) és Lantos Kálmánnak, az igazgatóság tagjának, a Révai kiadó későbbi
igazgatójának "szeretettel, hálával és becsüléssel" dedikálta Kiadói aranyozott egészvászon kötés. .5 000

15338.Passuth László: Aranyködben fáznak az istenek. Dedikált! Bp., 1969. Szépirodalmi. Egészvászon
kötésben, papír védőborítóval ...............................................................................................................5 000

15339.Balázs Béla: Tristan hajóján. Gyoma, 1916, Kner Izidor. Kiadói papír borításban, kissé kopottas
állapotban. .............................................................................................................................................4 000

15340.Balázs Béla: A vándor énekel. Második kiadás. Gyoma, 1918, Kner Izidor. Kiadói papír borításban,
borító kissé kopottas állapotban, laza fűzéssel, kissé széteső állapotban. ...........................................4 000

15341.Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és szomorúsága. I-II. kötet. (Egybekötve.) Bp., 1917., Táltos,
162+6,155+5 p. A papírborítók grafikája és az illusztrációk Kürthy György munkái. Átkötött modern
félvászon-kötés, körbevágott, a papírborítókat bekötötték. Első kiadás. ..............................................4 000

15342.Fodor András: Sztavinszkij szemtől-szemben. Több dedikálással: Antal Imre, Czigány György,
Szulyó Ernő, Vellner Andrea és más híres zenészek. Kiadói papírkötésben. Bp., 1976. Gondolat .....4 000

15343.Loczka Alajos: Az alchimia története. Bp. 1925. Magy. Középiskolai Tanárok Nemzeti Szöv. 218 l.
Aranyozott félvászon kötésben .............................................................................................................4 000

15344.Pauer Imre: Metaphysica. Pest. 1871. Eggenberger. 199 l. Korabeli aranyozott félvászon kötésben. .4 000
15345.Sinka István: Harmincnyilc vadalma. Dedikált Dénes Mihály részére. Bp., 1941. Magyar Élet.

Átkötött sima papírborítóval ..................................................................................................................3 000
15346.Torma Jeremiás: Borotvás vitézek és divathősök. Történelmi rajzok az életből és az ábrándok

világából. B.-Gyulán, 1879., Dobay János-ny., 262 p. Átkötött félbőr-kötésben, kopott borítóval,
kissé sérült gerinccel, egy-két aláhúzással, tulajdonosi névbélyegzőkkel. Ritka! .................................2 400

15347.Kellér Andor: Bal négyes páholy. Borsa Harsányi Zsolt, a Vígszínház igazgatójának dedikált
példány. Bp., é.n. Kalász. Kiadói papírkötésben. ..................................................................................2 000

15348.Kádár István: Helyünk a világban. Ember és az egész. San Francisco, 1985., Szerzői Kiadás, 51+2
p. Emigráns kiadás. Kiadói papírkötés, jó állapotban. A szerző által Dienes István (1929-1995)
régész, muzeológus részére dedikált példány, dátumozva. .................................................................3 000

15349.Kádár István: Kozmosz és lélek. Jelképek. San Francisco, 1982., Szerzői Kiadás, 69+1 p. Emigráns
kiadás. Első kiadás. Kiadói papírkötés, jó állapotban. A szerző által Dienes István (1929-1995)
régész, muzeológus részére dedikált példány, dátumozva. .................................................................3 000

15350.Kádár István: Magyar jelképhármasunk. San Francisco, 1980., Szerzői Kiadás, 35 p. Emigráns
kiadás. Kiadói papírkötés, jó állapotban. A szerző által Dienes István (1929-1995) régész,
muzeológus részére dedikált példány, dátumozva. ..............................................................................3 000

15351.C. G. Jung gondolatairól. Szemelvények követői: Jacobi Jolán, Aniela Jaffé, és Ira Progoff írásaiból.
Válogatta és angolból fordította: Kádár István. [San Francisco,1982], Szerzői, 118 p. Emigráns
kiadás. Kiadói papírkötés, jó állapotban. A szerző által Dienes István (1929-1995) régész,
muzeológus részére szóló sajátkézzel írt levéllel, amelyet a könyv megküldésekor küldött,
dátumozva. ............................................................................................................................................3 000
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15352.Schram Ferenc: Bevezető népénekeinkhez. Harmat Arthur bevezetőjével. A borító rajza Csikós
Tóth András munkája. Bp.,[1958], Magyar Nemzeti Múzeum-Történeti Múzeum-ny., 4+115+1 p.
Kiadói papírkötés. Megjelent 1000 példányban. ...................................................................................3 000

15353.Györffy István: Magyar falu, magyar ház. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Györffy György.
Györffy István munkái. II. köt. Bp., 1943, Turul,(Jövő-ny.),231 p.+LXIV (fekete-fehér fotók) t.+1
(kihatható térkép, Borsod vármegye település formái, 32x23 cm.) Kiadói félvászon-kötés, kiadói
Györffy István fotójával illusztrált papír védőborítóban, a papírborítón egészen apró szakadásokkal,
a címlapon bélyegzéssel, jó állapotban. ...............................................................................................2 000

15354.[Nikolaj Petrovic Andrejev (1892-1942) N. P. Andrejev: Az orosz mesetípusok Aarne-rendszerű
mutatója. Ford. és sajtó alá rendezte: Mándoki László. A magyar népmesekatalógus füzetei I. Bp.,
1960., Magyar Nemzeti Múzeum-Néprajzi Múzeum, 4+216 p. Kiadói papírkötés. Megjelent 500
példányban. ...........................................................................................................................................2 000

15355.Szentmiklósy Klára-Nógrádi Czira Kálmán: Popey kalandja a rablókkal.Szentmiklósy Klára meséje
és Tapsi Jani kalandjai. Nógrád Czira Kálmán meséje. Bp.,[1942], Scala, (Szeged Városi Nyomda
Rt.), 30 p. Kiadói papírkötésben, foltos, a lap alján kis hiányokkal. ......................................................3 000

15356.Discorso storico, o sia notiziario dell' anno 1756. Napoli, 1756., Giralamo Flauto, 6 sztl. lev+160 p.
Olasz nyelven. Korabeli aranyozott gerincű egészbőr-kötés, festett lapélekkel, a borítón kis
kopásnyomokkal, jó állapotban./ In Italian language. Full-leather-binding, with worn cover. ................5 000

15357.Márai Sándor: Verses könyv. Bp., 1945. Révai. Első kiadás. 1945-ös könyvnapi kiadás. Kiadói
kartonált papírkötésben, kiadói papír védőborítóban, sérült, hiányos gerinccel, és sérült, hiányos
papír védőborítóval. A szerző, Márai Sándor (1900-1989) által dedikált. ...........................................16 000

Nemesfém Dísztárgyak, Órák és Ékszerek
19000.Fehérarany gyűrű brillel 14K arany m:54, 2,22 g /White gold ring with diamond ................................80 000
19001.Női, 14K arany tokos zsebóra. Szép, működő állapotban. Jelzett, tartóval / Gold womens watch.

Works. Bruttó: 28,52 g d: 30 mm ........................................................................................................65 000
19002.Női, 14K arany tokos zsebóra. Szép, működő állapotban. Jelzett, tartóval / Gold womens watch.

Works. Bruttó 16,1 g d: 30 mm ...........................................................................................................65 000
19003.Női, 14K arany tokos zsebóra. Szép, működő állapotban. Jelzett, tartóval / Gold womens watch.

Works. Bruttó 25,8 g d: 30 mm ...........................................................................................................65 000
19004.Mobile 14K dupla fedeles arany női zsebóra grvírozott figurális díszítéssel. Jelzett. Működő, jó

állapotban. 20,1 g, d: 32 mm / Mobile 14C gold pocket women's watch. Works well. 20,1 g .............12 000
19005.Movado 14K arany zsebóra. jelzett 14 köves szerkezettel. Működő, jó állapotban. 76,4 g, d: 50

mm / Movado 14C gold pocket watch. Works well. 76,4 g ..................................................................40 000
19006.Jaccottet 14K dupla fedeles arany zsebóra. jelzett. Tisztitásra szoruló de jó állapotban. 84,6 g, d:

50 mm / Movado 14C gold pocket watch. Works well. 76,4 g .............................................................40 000
19007.1965 Ezüst könyvjelző. Klinkosch-Berndorf. Jelzett ajándék a Bécsi operabál VIP vendégeinek.

Eredeti dobozában / 1965 Klinkosch-Berndorf silver bookmark, hallmarked. VIP gift of the 196
Vienna Opera Ball. In original box. 13,64 g 12,6 cm ...........................................................................10 000

19008.Ezüst (Ag) ékszer szett, nyaklánccal, fülbevalóval, karkötővel, jelzett, a nyakláncon és fülbevalón
törött szálakkal, nettó: 87 g .................................................................................................................24 000

19009.Arany(Au) 14K gyűrű, karmosan foglalt ametiszt kővel, szögletes forma, jelzett, méret: 56, bruttó:
11,9 g ................................................................................................................................................120 000

19010.Ezüst (Ag) tálca. Jelzett (dianás) / Silver plate 37x18 cm, 420 g ........................................................65 000
19011.Ezüst (Ag) előételes kínáló tálca üveg betétekkel. Jelzett (dianás). Üvegen egy minimális

lepattanás / Silver plate 43x22 cm, Net: 962 g ..................................................................................170 000
19012.XX. sz. eleje. Ezüst (Ag) díszdoboz. Zománcfestett, lovas jelenetet ábrázoló fedéllel. Gravírozott

felirattal. Freywilligen Schule 1901-02, belső oldalán gravírozott nevekkel 646 g 17x9,5x5,5 cm
Megviselt tartó dobozzal / Silver box with enameled horse-school painting. ....................................200 000

19013.Ezüst (Ag) cukordoboz dianás jelzéssel, PE mesterjeggyel. Gazdagon díszített, kulccsal, belül
aranyozott. Egyik lába részben hiányos 414 g 16 x 14 cm / Silver candy box wiith key.
Hallmarked. One leg partly missing 414 g ........................................................................................160 000

19014.1853 Bécs, antik ezüst biedermeier asztali tükör 13 latos, fémjellel, mesterjeggyel fazettált
tükörrel. Ezüst borítású. Fa kitámasztó sérült. / 1853 Vienna, antique silver mirror with hallmark.
38x37 cm .............................................................................................................................................60 000

19015.Szecessziós ezüst (Ag) tálca gazdag szőlőt és leveleket formázó díszítésekkel. Jelzett. 1312 g.
52x33 cm / Art nouveau silver tray with grape ornaments. Hallmarked. 1312 g ...............................480 000



DARABANTH Bélyegkereskedelmi és Aukciósház Kft.
1061 Budapest, Andrássy út. 16.

Megbízás a 34. Nagyaukcióre

Név:......................................................................Ügyfélszám:....................................................

Teljes cím.....................................................................................................................................

Telefon /fax /email:.......................................................................................................................

Átvétel módja: személyesen postai úton

Megbízom a Darabanth Kft-t, hogy az alábbiakban felsorolt tételeket a megadott maximális
licitár  erejéig  részemre  vásárolja  meg.  Az  árverési  szabályokat  ismerem és  elfogadom.  A
megvásárolt tételek ellenértékét a számla kézhezvételekor kifizetem.

Dátum:...................................................................Aláírás:...........................................................

Tételszám Ajánlat Tételszám Ajánlat Tételszám Ajánlat

Kérjük csak licitlépcsőre eső ajánlatot tegyenek!

Újdonság, katalógus rendelés .....................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



A 33. Nagyaukció árverés eredménylistája
10000 60000
10001 190000
10002 40000
10003 42000
10004 170000
10005 70000
10008 240000
10009 30000
10013 14000
10014 14000
10015 70000
10016 30000
10017 140000
10018 60000
10019 24000
10020 14000
10021 180000
10022 17000
10023 75000
10026 24000
10027 55000
10028 17000
10029 22000
10030 110000
10031 480000
10035 90000
10037 28000
10038 40000
10040 80000
10041 160000
10043 22000
10044 30000
10045 170000
10048 340000
10049 34000
10050 36000
10052 260000
10053 20000
10054 16000
10055 260000
10057 32000
10058 180000
10062 48000
10063 12000
10064 3000
10065 17000
10067 24000
10069 15000
10070 55000
10072 28000
10073 26000
10074 32000
10075 190000
10076 80000

10078 26000
10079 110000
10080 12000
10081 14000
10082 38000
10083 30000
10084 24000
10085 42000
11000 10000
11001 10000
11013 80000
11015 50000
11016 40000
11021 14000
11022 16000
11034 400000
11035 30000
11037 19000
11038 32000
11039 120000
11045 32000
11046 70000
11047 80000
11048 60000
11049 32000
11053 34000
11064 40000
11065 55000
11067 40000
11068 18000
11069 28000
11071 60000
11072 15000
11073 36000
11074 130000
11075 11000
11076 12000
11077 20000
11078 190000
11080 15000
11081 20000
11092 120000
11094 20000
11102 36000
11113 3000
11114 4200
11115 3600
11116 1600
11117 8000
11119 12000
11120 15000
11121 3000
11122 3000
11123 3000

11124 12000
11125 4400
11126 3400
11127 7000
11132 3200
11133 15000
11134 5000
11136 7000
11140 6500
11146 12000
11147 5000
11149 11000
11151 10000
11152 12000
11153 3600
11155 8500
11156 14000
11158 4400
11159 4400
11160 4200
11165 9000
11167 7000
11182 4200
11183 11000
11185 22000
11186 9000
11187 7000
11188 9000
11189 5500
11190 19000
11192 5000
11193 3000
11194 9500
11195 8500
11196 8000
11197 8500
11202 4400
11203 10000
11204 5500
11207 4200
11208 38000
11218 100000
11219 36000
11220 65000
11221 170000
11222 1300000
11223 160000
11225 180000
11226 44000
11227 6000
11228 70000
11229 1200000
11230 22000
11232 75000

11233 24000
11235 50000
11236 11000
11237 22000
11238 240000
11240 7000
11241 65000
11242 16000
11244 8000
11245 34000
11246 1800
11247 8500
11248 22000
11253 3000
11254 7000
11255 65000
11256 3000
11257 60000
11258 95000
11259 3000
11260 70000
11271 12000
11272 6000
11273 2600
11274 6000
11275 3400
11276 11000
11277 9000
11278 3400
11282 11000
11283 16000
11284 4200
11285 6000
11286 8500
11290 2000
11291 2000
11292 5000
11298 2800
11299 24000
11300 3200
11301 12000
11302 1800
11303 3200
11305 2000
11306 65000
11308 14000
11310 11000
11313 17000
11314 12000
11317 2600
11319 3400
11320 2200
11333 20000
11335 20000

11346 20000
11363 15000
11367 80000
11370 80000
11372 20000
11378 20000
11382 28000
11383 20000
11384 22000
11385 20000
11386 20000
11388 16000
11389 16000
11392 20000
11396 20000
11399 28000
11400 28000
11401 20000
11406 26000
11408 20000
11410 2600
11411 2000
11412 1600
11413 1600
11417 3800
11418 2200
11419 2000
11420 1600
11421 2000
11422 2400
11423 3000
11424 3400
11425 4800
11426 4200
11427 3800
11428 2000
11429 2000
11432 8000
11433 15000
11434 38000
11435 2000
11440 2000
11441 2400
11443 1800
11444 1600
11446 2000
11449 9000
11450 9500
11452 8000
11453 5000
11454 2400
11455 9500
11456 4200
11457 2800

11458 4200
11459 2000
11460 4000
11461 6500
11462 11000
11463 4200
11464 4400
11465 2600
11466 4800
11467 3800
11468 5500
11469 3200
11470 42000
11472 40000
11473 8000
11474 8500
11475 3400
11477 19000
11478 2200
11479 65000
11480 4200
11481 17000
11482 65000
11483 70000
11484 24000
11486 6500
11487 22000
11488 3200
11490 26000
11491 30000
11492 3000
11493 5000
11495 36000
11496 1600
11497 6000
11499 7500
11500 9000
11501 5500
11503 9500
11505 8000
11507 12000
11508 2600
11509 3600
11510 2200
11511 3200
11512 2400
11515 26000
11516 15000
11519 15000
11521 5000
11523 5500
11525 4000
11528 14000
11529 20000



11532 13000
11533 28000
11535 12000
11536 5500
11538 4000
11539 4400
11542 4200
11543 5500
11549 3200
11550 5000
11552 100000
11554 3400
11557 1600
11558 5000
11559 1600
11561 1600
11563 2000
11565 5000
11566 18000
11567 3800
11569 9000
11570 3000
11572 1600
11574 2200
11576 15000
11577 1400
11580 6000
11581 1800
11582 3200
11586 1600
11590 1600
11591 1600
11592 1600
11598 6000
11599 4000
11600 2000
11601 2400
11602 1600
11604 13000
11605 3200
11606 3400
11607 3400
11609 2400
11612 8000
11613 3000
11614 32000
11616 2800
11617 1600
11619 3400
11621 3200
11622 4200
11623 6500
11624 1600
11626 4000

11629 3200
11630 2400
11632 13000
11635 1600
11636 1400
11637 1400
11638 1600
11639 1400
11640 12000
11641 1600
11642 2000
11643 3600
11644 2600
11645 4600
11646 12000
11647 4600
11648 2800
11650 6000
11651 9000
11652 6500
11653 4400
11654 8500
11658 12000
11668 120000
11669 3800
11670 8000
11671 4000
11672 7000
11673 3800
11674 4000
11675 3000
11676 22000
11678 3000
11680 5000
11681 4400
11682 8500
11683 16000
11684 2400
11685 11000
11687 22000
11698 7500
11699 32000
11700 30000
11701 16000
11702 16000
11704 3000
11705 70000
11707 32000
11708 2200
11709 65000
11711 20000
11712 19000
11723 14000
11724 7000

11725 14000
11726 9000
11727 22000
11738 2200
11739 2200
11740 4400
11741 2800
11742 34000
11743 5500
11745 4200
11755 75000
11757 7500
11758 9000
11761 11000
11762 16000
11763 4800
11764 4000
11766 17000
11767 4400
11768 7000
11769 7000
11772 19000
11773 7500
11774 28000
11775 7000
11776 4600
11777 4000
11778 3000
11779 4000
11780 4000
11781 11000
11784 65000
11785 12000
11786 7000
11790 3000
11791 9000
11793 5500
11795 8000
11796 3000
11798 6000
11801 16000
11803 8000
11805 12000
11806 7000
11807 11000
11811 13000
11813 10000
11814 5500
11819 4600
11820 110000
11822 8000
11826 3800
11827 2000
11829 6500

11838 16000
11839 7500
11840 28000
11841 55000
11842 14000
11843 26000
11844 17000
11845 32000
11846 36000
11847 60000
11858 14000
11859 2200
11860 24000
11861 3000
11862 36000
11865 5500
11866 28000
11867 3000
11868 90000
11870 3800
11871 17000
11872 2000
11874 15000
11875 24000
11876 6000
11877 5000
11878 8000
11879 8000
11880 16000
11882 3000
11886 3800
11887 3000
11888 2000
11890 20000
11892 4000
11895 4000
11896 120000
11897 16000
11899 22000
11900 4400
11901 14000
11912 500000
11913 150000
11914 120000
11915 20000
11917 32000
11918 80000
11919 11000
11920 18000
11922 30000
11924 13000
11925 9500
11926 24000
11927 8500

11928 5000
11929 5000
11930 5000
11931 5000
11932 6000
11933 5000
11934 5500
15000 180000
15001 24000
15002 15000
15004 30000
15006 18000
15007 17000
15008 26000
15009 6000
15010 11000
15011 5500
15013 3600
15014 32000
15016 5000
15017 6000
15019 5000
15030 24000
15031 19000
15032 8000
15033 10000
15034 18000
15045 18000
15046 8000
15048 16000
15049 8000
15050 8000
15052 10000
15055 3000
15065 650000
15069 10000
15073 11000
15074 6000
15076 2000
15077 30000
15090 9000
15100 100000
15103 15000
15108 5000
15109 15000
15110 7000
15111 2800
15112 11000
15113 5000
15114 4800
15115 3000
15126 28000
15127 12000
15128 11000

15129 8500
15130 8000
15131 50000
15132 12000
15140 24000
15141 55000
15142 65000
15143 17000
15144 19000
15145 16000
15146 10000
15147 6000
15148 4200
15149 6500
15155 26000
15156 17000
15159 4000
15171 12000
15172 26000
15181 6000
15190 18000
15192 32000
15193 14000
15194 3000
15201 8000
15202 10000
15203 5500
15215 75000
15216 40000
15217 26000
15218 32000
15219 55000
15221 34000
15222 15000
15223 13000
15224 11000
15225 8000
15226 8000
15227 9500
15228 12000
15229 6500
15233 5000
15234 8500
15237 3800
15238 4600
15239 17000
15240 2400
19000 180000
19001 95000
19002 30000
19003 15000
19004 24000
19023 30000
19024 30000




