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Klasszikus festmények és grafikák
10000. Johan Hugó (1891-1956): Tabán, 1942. Akvarell, ceruza, papír, jelzett. Proveniencia: Johan
Hugó hagyatéka. 29,5x24 cm. / watercolour and pencil on paper, signed. Provenance: from the
estate of the artist..............................................................................................................................110 000
10001. Markó Ernő (1868-1945): Tabáni részlet. Olaj, karton, jelzett. Dekoratív, kissé sérült fa keretben,
50×70 cm ............................................................................................................................................50 000
10002. Kézdi Kovács László (1864-1942): A Budai Rómaifürdő kénes tava. Olaj, karton, jelezve jobbra
lent. Hátoldalán autográf felirattal és régi kiállítási raglapokkal. Dekoratív fakeretben, 56×68 cm .....60 000
10003. Királyfalvy Kraft Károly (1879-1964): Sétálók a pesti Dunaparton. Olaj, vászon, jelzett. Kissé
kopott fa keretben, 42×57 cm .............................................................................................................26 000
10004. Aggházy Gyula (1850-1919): Buda, Tétényi út az 1870-es években (Budafoki útrészlet). Olaj, fa.
Jelezve jobbra lent. Kiállítva: Emlékkiállítás. Halálának 3. évfordulóján. Budapest, Műcsarnok,
1922, 39. tétel, hátoldalán kiállítási cédulával valamint Nemzeti Szalon kiállítási raglappal,
1935-ből. Proveniencia: korábban Aggházy Tibor (1880-1956) építészmérnök, Aggházy Gyula
fiának tulajdonában. Dekoratív, kissé sérült fa keretben. 18,5x38,5 cm .............................................30 000
10005. Pörge Gergely (1858-1930): Aratás Rákospalotán, 1905. Olaj, falemez. Jelezve balra lent: Pörge
Gergely 905, jobbra lent: Rpalota. Korabeli, dekoratív, kissé sérült fa keretben, keret hátoldalán
Furmann Gyula budapesti képkeretező címkéjével. 11×23,5 cm .......................................................20 000
10006. Tscheligi Csűrös Lajos (1913-2003): Sétálók a Vajdahunyad várnál. Olaj, vászon, jelzett,
fakeretben. A mű eredetiségét korábban megerősítette Ruslana Tscheligi, a művész menye és a
Blue Sphere Galéria, Svájc, vezetője. 70×50 cm ..............................................................................120 000
10007. Czene Béla (1911-1999): Olasz táj, 1934. Olaj, vászon. Jelezve balra lent. Hátoldalán 1980-1990
körüli BÁV raglappal. 60x60 cm. Dekoratív fakeretben. / Béla Czene (1911-1999): Italian
landscape, 1934. Oil on canvas. Signed. With label of auction house BÁV from around
1980-1990. Framed. 60x60 cm .........................................................................................................950 000
10008. Kontuly Béla (1904-1983): Fantasztikus jelenet. Lavírozott tus, papír. Jelzett. Üvegezett fa
keretben, 26,5×15 cm. ........................................................................................................................24 000
10009. Vadász Endre (1901-1944): Vízpart (cím nélkül). Rézkarc, papír, jelzett. 22x28,5 cm. Felületi
törésnyomokkal. Üvegezett fakeretben. / Endre Vadász (1901-1944): Near the water. Etching on
paper, signed. With minor surface damages. Framed. 22x28,5 cm ....................................................22 000
10010. Halápy János (1893-1960): Vitorlások a Balatonon. Akvarell, papír, jelezve jobbra lent (HJ
monogram), üvegezett fakeretben, 41×60 cm ....................................................................................42 000
10011. Conrad Gyula (1877-1959): Genovai kikötő vitorlásokkal, 1909. Ceruza, papír, jelzett. 30x23 cm.
Lap alján autográf felirattal "csónakból 25 perc alatt". Dekoratív, üvegezett fakeretben. / Gyula
Conrad (1877-1959): Port of Genova, Italy, 1909. Pencil on paper, signed. 30x23 cm. Framed. ......11 000
10012. Szikszay Ferenc (1871-1908): Napnyugta, Boulogne-sur-Mer, 1902. Színes ceruza, karton, jelzett.
Kiállítva: Exposition collective Feri de Szikszay, Budapest, Palais Royal (Budai várpalota), 1905.
Hátoldalán a kiállítás bélyegzőjével és Szikszay Ferenc autográf feliratával: "Budapest Székes
főrváros tulajdon... lévő "Napnyugta az Óczeánon c... kép első étud-je". 23×34,5 cm / Ferenc
(Feri) de Szikszay (1871-1908): Sunset, Boulogne-sur-Mer,, France, 1902. Pencil on cardboard,
signed. Exhibited: Exposition collective Feri de Szikszay, Budapest, Palais Royal, 1905. With
autograph description by Ferenc Szikszay on the reverse, according to it is the first draft of a
painting that is in possession of the city of Budapest. Framed. ..........................................................19 000
10013. Bor Pál (1889-1982): Kikötő vitorlással(Velence?). Akvarell, ceruza, papír, jelzett, üvegezett
fakeretben, 20,5×30 cm / Pál Bor (1889-1982): Port (Venice, Italy?). Watercolour and pencil on
paper, signed, framed, 20,5×30 cm ....................................................................................................46 000
10014. Reissmann Károly Miksa (1856-1917): Vízparti jelenet, 1881. Lavírozott tus, papír, jelzett, 16x34
cm. Kissé foltos. Üvegezett fa keretben. .............................................................................................24 000
10015. Vadász Endre (1901-1944), 2 db grafika egy keretben: "Druck" és "Kis uszoda". Rézkarc, papír,
jelzett. 14x23,5 és 16,5x21 cm. "Kis uszoda" felületi törésnyomokkal. Üvegezett fakeretben. /
Endre Vadász (1901-1944), 2 works in one frame: "Druck" and "Small swimming pool". Etching on
paper, signed. "Small swimming pool" with small surface damages. Framed. 14x23,5 and 16,5x21
cm .......................................................................................................................................................40 000
10016. Székely Bertalan (1835-1910): A Pécsi Székesegyház Szent Mór kápolna részletének
freskóterve, 1887-89 körül. Akvarell, papír. Jelzés nélkül, hátoldalán feliratozott és régi raglappal.
Kb. 33×62 cm. Kisebb sérülésekkel. Üvegezett fakeretben. A pécsi székesegyház XIX. századi
második átépítésekor több művész kapott megbízást a templom kifestésére. 1887 és 1889 között
Székely Bertalan és Lotz Károly készítették el a kápolnák és az altemplom falképeit. Székely
Bertalan a magyar történelem nagy eseményeit jelenítette meg a Mária- és a Szent-Mór
kápolnákban. Kultúrtörténeti ritkaság! ...............................................................................................160 000
10017. Feszty Árpád (1856-1914): Táj, 1907-11 körül. Olaj, vászon, jelezve balra lent. A festményt
azonosította Görbe Márk művészettörténész, a 2020-ban megjelent Feszty Árpád monográfia
szerzője. Dekoratív, sérült fakeretben, 48×70 cm / Árpád Feszty (1856-1914): Landscape,
around 1907-11. Oil on canvas, signed lower left. The painting was identified by art historian
Márk Görbe, the author of the Árpád Feszty monography released in 2020. Framed. .....................180 000
10018. Csuk Jenő (1887-1927): Juhászok, 1920. Olaj, vászon. Jelzett. Hátoldalán kissé töredékes
kiállítási raglappal (Műcsarnok?). Dekoratív, sérült korabeli fakeretben, 80×100 cm. KIZÁRÓLAG
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL, NEM POSTÁZZUK! / Oil on canvas, signed, framed, with old exhibition
label on the reverse. ONLY PERSONAL COLLECTION
AT OUR OFFICE. ....................................140 000
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10019. Fried Pál (1893-1955): Női akt (Berzényi Jolika). Olaj, vászon, jelzett a hátoldalán. Dekoratív
fakeretben, 60×80 cm / Pál Fried (1893-1955). Lying nude woman. Oil on canvas, signed on the
reverse, framed ...................................................................................................................................90 000
10020. Erdélyi Ferenc (1904-1959): Jelenet. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. Proveniencia: Kieselbach
Galéria és Aukciósház, 33. aukció (2006), 115. tétel. Dorotheum, őszi aukció, 2019, 131. tétel.
Dekoratív, kissé sérült fakeretben. 70x58 cm / Francis de Erdely (Hungarian: Erdélyi Ferenc,
1904-1959): Scene. Oil on canvas, signed lower right. Provenance: Kieselbach Gallery and
Auction House, 33rd auction (2006), lot 115. Dorotheum, fall auction, 2019, lot 131. De Erdely
immigrated to the United States in 1939. Living in New York and Chicago initially, he moved to
Los Angeles, when his mature work developed and he established himself as an American artist.
...........................................................................................................................................................190 000
10021. Blattner Géza (1893-1967): Kendertilolók, 1921. Olaj, vászon, jelzettm kissé sérült (apró lyukkal).
Hátoldalán vakrámán autográf felirattal: "Blattner Géza, Kendertilolók, ára: 30.000 korona".
Korabeli, sérült fa keretben. 39×43,5 cm. ...........................................................................................70 000
10022. Ruzicskay György (1896-1993): Éjszakai mulató. Pasztell, papír, jelzett, üvegezett fa keretben,
80×60 cm ............................................................................................................................................80 000
10023. Schneuer, David (1905-1988): Müncheni éjszakai élet a 20-as években. Színes hidegtű, papír,
jelzett. 27x25 cm. Üvegezett fakeretben. / Schneuer, David (1905-1988): Night life in Munich in the
Roaring Twenties. Drypoint on paper, signed. 27x25 cm. Framed. ....................................................40 000
10024. Miskolczy Ferenc (1899-1994): Granada látképe, 1925. Olaj, vászon. Jelezve balra lent.
Dekoratív, kissé kopott üvegezett fa keretben. 45×65 cm. / Ferenc Miskolczy (1899-1994):
Panoramic view of Granada (Spain), 1925. Oil on canvas. Signed lower left. Framed with glass.
45×65 cm. ...........................................................................................................................................18 000
10025. Martyn Ferenc (1899-1986): Hegyvidéki táj. Akvarell, papír, jelezve balra lent: Obernig Tibornak
Martyn. Üvegezett fa keretben, 23,5×35,5 cm / Watercolour on paper, signed lower left, framed .....50 000
10026. Johan Hugó (1891-1956): Fiesole, 1921 körül. Akvarell, ceruza, papír, jelzett. Proveniencia:
Johan Hugó hagyatéka. 18x21 cm. 1911-ben gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett,
tanulmányai mellett rajzolt és festett. Két évig Kolozsvárott, majd 1918-ig Pécsett dolgozott
gyógyszerészként. A tízes években több éven keresztül Dobrovics Péter mellett tanult festeni,
kinek aktivista stílusa erősen hatott művészetére. Tagja volt a Pécsi Művészkörnek. 1921-ben
Stefán Henrikkel és Molnár Farkassal itáliai tanulmányúton vett részt, feltehetően ekkor készült
az avantgárd, főként a konstruktivista szemléletmódot tükröző és stílusjegyeit magában hordozó
rajza. Johan Hugó korai művei ritkán kerülnek aukcióra, gyűjtői darab! / watercolour and pencil
on paper, signed. Provenance: from the estate of the artist. Very rare early Hungarian
avantgarde piece of art! ....................................................................................................................110 000
10027. Dési Huber István (1895-1944): Piéta. Rézkarc, papír. Jelzett. Üvegezett keretben. 10x14 cm ........20 000
10028. Gyenes Gitta (1888-1960): Női portré (önarckép?). Szén, papír, jelezve jobbra fent. Üvegezett fa
keretben. 60x43 cm.............................................................................................................................65 000
10029. Pérely Imre (1898-1944): Gyerekek. Tus, papír, jelzett. Lap széle sérült, javított. Üvegezett, kopott
fakeretben, 30×20 cm / ink on paper, signed, with repaired damages on the edges, framed.............22 000
10030. Zemplényi Magda (1899-1965): Csendélet Picasso szoborral. Olaj, vászon, jelzett. Proveniencia:
Virág Judit, 23. aukció (2006 ősz), 214. tétel. 108×98,5 cm. Fakeretben. KIZÁRÓLAG
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL, NEM POSTÁZZUK! / Magda Zemplényi (1899-1965): Still life with
Picasso statue. Oil on canvas, signed. Provenance: Virág Judit, 23. aukció (2006 ősz), 214. tétel.
108×98,5 cm. Framed. ONLY PERSONAL COLLECTION AT OUR OFFICE. .................................180 000
10031. Marosán Gyula (1915-2003): Absztrakt formák, 1940. Pasztell, papír, jelezve balra lent. Papírra
kasírozva. 35×50 cm. / pastel on paper, signed lower left ..................................................................50 000
10032. Nemes Lampérth József (1891-1924): Geometrikus formák, 1909-10 körül. Tus, papír, jelzett:
Lampérth József I. e. k. d. festő. Sérült. Kétoldalas mű, hátoldalán tanulmányrajzok, ceruza,
jelzés nélkül, sérült. 24×36 cm. Nemes Lampérth József nagyon korai rajza, amelyet még az
Iparművészeti Iskola látogató diák korszakában készült. Proveniencia: Muhits Sándor
(1882-1956), 1909-től az Iparművészeti Iskola tanára, hagyatékából ..............................................100 000
10033. Réth Alfréd (1884-1966): Afrikaiak, 1951. Ceruza, papír. Jelzett. Üvegezett, dekoratív fa keretben.
31×23 cm / Alfred Reth (1884-1966): Africans, 1951. Pencil on paper. Signed. Framed with glass.
31×23 cm ............................................................................................................................................90 000
10034. cca 1950 Légrády Sándor (1906-1987): 19 db étlap és itallap terve, akvarell és/vagy tempera,
papír vagy papír kartonon, nagyrészt jelzések nélkül, de 2 db hátoldalán Légrády Sándor ceruzás
bejegyzéseivel, aláírásával, valamint "Magyar Hirdető" bélyegzésekkel, 26x20 cm és 25x9 cm
közötti méretekben ..............................................................................................................................50 000
10035. Klie Zoltán (1897-1992): Pásztor. Akvarell, tus, papír, jelezve jobbra fent, hátoldalán autográf
felirattal, paszpartuban, 39×50 cm ......................................................................................................48 000
10036. Kliené Róna Klára (1901-1987): Art deco hölgy, 1929. Olaj, vászon, jelzett. Restaurált,
dublírozott. Dekoratív fakeretben, 86×65 cm ....................................................................................400 000
10037. Márk Lajos (1867-1940): Elegáns hölgy portréja. Olaj, vászon, jelzett, fakeretben, 81,5×65 cm .......60 000
10038. Náray Aurél (1883-1948): Anya gyermekével. Olaj, vászon. Jelezve balra fent. Sérült. Dekoratív,
sérült fakeretben. 70x50 cm ................................................................................................................90 000
10039. Widder Félix (1874-1939): Hölgy divatos kalapban, 1916. Olaj, fa, jelzett. Dekoratív fakeretben.
98x59 cm.............................................................................................................................................50 000
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10040. Pállya Celesztin (1864-1948): Piaci kofák. Olaj, falemez, jelzett, keretben, 9x14 cm .........................16 000
10041. Helbing Ferenc (1870-1958): Hárem. Akvarell, ceruza, papír, jelzett. Üvegezett, sérült fa keretben.
Paszpartu széle kissé foltos. 34×46 cm ..............................................................................................19 000
10042. Szendy Arisztid (1903-1972): Liszt Ferenc portréja. Olaj, vászon. Jelzett. Üvegezett, sérült
fakeretben, 40×30 cm .........................................................................................................................50 000
10043. Paul Paede (1868-1929): Kislány portré, 1907. Olaj, karton, jelezve balra fent. Dekoratív
fakeretben. 32×25 cm / Paul Paede (1868-1929), German painter: Portrait of a girl, 1907. Oil on
board, signed upper left. Framed. 32×25 cm ....................................................................................140 000
10044. Neogrády László (1896-1962): Virágos udvar menyecskével. Olaj, vászon. Jelzett. Hátoldalán
olvashatatlan felirattal. Dekoratív, sérült keretben. 60×80 cm ............................................................80 000
10045. Jelzés nélkül, feltehetően a XX. sz. elején működött festő alkotása: Család. Olaj, vászon,
dublírozott. Dekoratív fakeretben. 66x111 cm ....................................................................................60 000
10046. Illencz Lipót (1882-1950): Lány virágokkal. Olaj, karton, jelzett. Dekoratív, kissé sérült sérült antik
keretben, 65×50 cm ............................................................................................................................70 000
10047. Sikorska Zsolnay Júlia (1856-1950): Csendélet ("Százszorszépek"), 1900. Olaj, fa, jelzett.
Hátoldalán Kézdi-Kovács László (1864-1942) autográf feliratával. Proveniencia: Kézdi-Kovács
László festőművész és műkritikus gyűjteményében, majd fia, Kézdi-Kovács Elemér (1898-1976)
gyűjteményében és hagyatékában. Korabeli fa keretben. 21,5x30 cm...............................................42 000
10048. Cserna Károly (1867-1944): Kacérkodó, 1892. Olaj, vászon, jelzett, kartonra kasírozva. 51×36 cm
/ Károly Cserna: Portrait, 1892. Oil on canvas, signed, mopunted on card board. 51×36 cm ............46 000
10049. László Fülöp (1869-1937): Fiam Henrik, 1906. Vöröskréta, papír, jelzett. Üvegezett, sérült régi fa
keretben. Keret hátoldalán Artaria Kunstatiquariat, Bécs címkéjével. 28,5x19,5 cm / Philip Alexius
de László (1869-1937). My son Henry, 1906. Red chalk on paper, signed. Framed. With the label
of Artaria Kunstatiquariat on the reverse of the frame. 28,5x19,5 cm .................................................60 000
10050. Faragó Géza (1877-1928): Olvasó. Akvarell, ceruza, papír, jelzett, üvegezett fakeretben, 37×28,5
cm / watercolour and pencil on paper, signed, framed .......................................................................95 000
10051. Mattioni Eszter (1902-1993): Leány pártában. Pasztell, papír, jelezve jobbra lent (halványan).
Üvegezett, sérült fakeretben. 60×50 cm .............................................................................................60 000
10052. Vastagh Géza (1866-1919) festőművész vázlatfüzete, összesen 7 db rajzzal. Ebből 4 db
oroszlánokat ábrázol, másik 3 tájkép. Ceruza, papír, lapméret: 12x22 cm, néhány lap hiányzik. Az
egyes rajzok nem jelzettek, de az elülső kötéstábla belsejében Vastagh Géza autográf aláírásával
és feljegyzésével valamint Adrian Brugger müncheni művészellátó címkéjével. Egészvászon
kötésben. Proveniencia: Vastagh Géza hagyatéka. / Géza Vastagh (1866-1919) sketchbook with
7 drawings, 4 of them depicting lions. sheet size: 12x22 cm. The drawings are not signed, but
before the first page with Géza Vastagh's autograph signature. Provenance: Estate of Géza
Vastagh. ..............................................................................................................................................50 000
10053. Rauscher Juliska (1888-1947): Siketfajdok násztánca. Olaj, karton. jelzett, keretben. 27x40 cm ......80 000
10054. Udvary Pál (1900-1987): Lovasok a víz partján. Olaj, vászon. Jelezve jobbra lent. Dekoratív,
sérült fakeretben. 80x60 cm ..............................................................................................................100 000
10055. Klie Zoltán (1897-1992): Legelésző lovak. Akvarell, papír, jelezve jobbra lent. Üvegezett
fakeretben, 33×50 cm .........................................................................................................................30 000
10056. Viski János (1891-1987): Vágta. Olaj, vászon, jelzett. Fa keretben. 59x78 cm / oil on canvas,
signed, framed ..................................................................................................................................150 000
10057. Spányik Kornél (1858-1943): Jelenet női akttal, 1940. Olaj, falemez, jelzett. 16,5x11 cm. Korabeli
fa keretben. .........................................................................................................................................19 000
10058. Tipary Dezső (1887-1967): Hazafelé. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. Reprodukálva: Tipary
Dezső élete és művészete. Bp., 2010, GMR Reklámügynökség. 93. oldal, 9. képtábla. Dekoratív
fakeretben. 58×68 cm. A tételhez hozzátartozik a könyv, amelyben reprodukálva a festmény. /
Dezső Tipary (1887-1967): On the way home. Oil on canvas. Signed lower right. Reproduced in
the book: Tipary Dezső élete és művészete, 93. o. Framed. 58x68 cm ...........................................120 000
10059. Belányi Viktor (1877-1955): Álmodozó. Olaj, vászon, jelzett, üvegezett fa keretben, 34,5×25 cm .....46 000
10060. Benes Pál (1867-1932): Női portré, 1909. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. Restaurált,
dublírozott. 70,5x55,5 cm. Dekoratív fakeretben. .............................................................................180 000
10061. Szakáts József (1820-1870): Női portré. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. Restaurált, dublírozott.
59x46,5 cm. Dekoratív fakeretben. Szakáts József Brassóban volt rajztanár, de az 1848-as
szabadságharc után, tizenhét évig volt fogságban. Miután kiszabadult, Kölnbe ment, ahol
portrékat és tájképeket festett. Festményei ritkán tűnnek fel a műkereskedelemben, aukción az
utóbbi években tudomásunk szerint egy sem szerepelt. ..................................................................180 000
10062. Jelzés nélkül, ismeretlen feltehetően a XIX. sz. második felében működött belga festő: Női portré.
Olaj, karton, hátoldalán antwerpeni aukciós raglappal. 70x55 cm. Dekoratív fakeretben. /
Unknown, probably Belgian painter, second half of the XIXth century: Portrait of a lady. Oil on
board. With label of auction house from Antwerpen/Anvers. Framed. 70x55 cm ...............................60 000
10063. VÉDETT/NO EXPORT! XVIII. századi német festő, jelzés nélkül: Vadászcsendélet. Olaj,
vászon. Dublírozott, restaurált, sérült. Proveniencia: BÁV 64. képaukció, 1984 szeptember,
108. tétel. 114x149 cm. Dekoratív, kissé sérült fakeretben. KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES
ÁTVÉTEL!/ 18th century German painter: Hunting still llife. Oil on canvas. Unsigned. Restored,
damaged. Provenance: BÁV 64th auction, 1984 september, lot 108. 114x149 cm. Framed.
VÉDETT/NO EXPORT! ONLY PERSONAL COLLECTION AT OUR OFFICE! .............................1 400 000
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10064. Dömötör Gizella, Mund Hugóné (1894-1984): Nagybányai táj, 1926. Kréta, tus, papír. Jelzett.
Üvegezett, kissé sérült fakeretben, 31x19,5 cm / Gizella Dömötör, Mrs. Hugó Mund (1894-1984):
Landscape around Baia Mare, 1926. Chalk and ink on paper, signed. Framed with glass. 31x19,5
cm .......................................................................................................................................................55 000
10065. Farkas Eszter (1900-1983), 1924-1929 között Nagybányán tanult: Csendélet magnóliával. Olaj,
vászon. Jelzett. Dekoratív fakeretben. 51x37 cm. ..............................................................................60 000
10066. Jándi Dávid (1893-1944): Első világháborús katonák, 1915. Ceruza, papír. Jelzett. Üvegezett fa
keretben. 14,5x19 cm / Dávid Jándi (1893-1944): World War I soldiers, 1915. Pencil on paper.
Signed. Framed. 14,5x19 cm ..............................................................................................................16 000
10067. Bálint József, (1886-1957), 1906 k. Nagybányán tanult: Sárospatak télen, 1924. Olaj, vászon,
jelzett. Dekoratív, kissé sérült fakeretben, 45×55 cm / József Bálint (1886-1957), learned around
1906 in Baia Mare: Sárospatak during winter time, 1924. Oil on canvas, signed. Framed, 45×55
cm .......................................................................................................................................................70 000
10068. Modok Mária (1896-1971): Csendélet, Párizs, 1955. Olaj, karton. jelzett. 32x24 cm Üvegezett
keretben. .............................................................................................................................................40 000
10069. Czóbel Béla (1883-1976): Női portré. Pasztell, papír. Jelzett. Kissé foltos és kissé sérült
(hajtásnyomokkal, apró szakadással). Proveniencia: Apáti Abkarovics Béla (1888-1957)
hagyatéka. 43x31 cm. Üvegezett fakeretben. .....................................................................................70 000
10070. Tavík Frantisek Simon (1877-1942): Crémerie a deux sous, 1911 körül. Színes rézkarc, papír.
Jelzett. Életműkatalógusszám: 169 (ld. https://tfsimon.com/Graphic-List.html). 22,5x26,5 cm.
Üvegezett fakeretben. / Tavík Frantisek Simon (1877-1942), Czech painter: Crémerie a deux
sous, around 1911. Coloured etching on paper. Signed. Catalogue raisonné no.: 169
(https://tfsimon.com/Graphic-List.html). 22,5x26,5 cm. Framed .........................................................38 000
10071. Schadl János (1892-1944): Napfényes vízparton. Olaj, karton, jelzett. Dekoratív, sérült fa
keretben. 25×35 cm ............................................................................................................................80 000
10072. Nagy István (1873-1937): Gyerekportré. Szén, papír, jelezve jobbra lent, üvegezett fakeretben,
40,5x32 cm / István Nagy (1873-1937): Child portrait. Coal on paper, signed lower right, framed,
40,5x32 cm........................................................................................................................................280 000
10073. Franz von Bayros (1866-1924): Szecessziós női akt. Ceruza, papír, Jelzett, üvegezett keretben /
Art nouveau nude, pencil, paper, signed, in glazed frame 42x25 cm ...............................................100 000

Kortárs festmények és grafikák
10080. Lakner László (1936-): Rózsa, 1969. Rézkarc, papír, jelzett. Üvegezett fakeretben. 22×31 cm. /
László Lakner (1936-): Rose, 1969. Etching on paper, signed, framed. 22×31 cm. .........................300 000
10081. Gyémánt László (1935-): Álmodozó. Olaj, farost, jelzett, fa keretben, 50×33,5 cm / László
Gyémánt (1935-): Dreamer. Oil on fibre board, signed, framed, 50×33,5 cm .....................................90 000
10082. Kokas Ignác (1926-2009): Domboldal. Akvarell, papír, hátoldalán hagyatéki pecséttel jelzett és
Kokasné Kósa Judit aláírásával. Üvegezett keretben, 18,5x27 cm ....................................................38 000
10083. ef.Zámbó (efZámbó) István (1950-): Dali fülhallgatóval. Egyedi beavatkozású print (Ebp), merített
papír, jelzett, számozott: VI/VI, lapméret: 43,5×32 cm. Lap alján szárazpecsétekkel. Hátodalán a
művész biográfiájával..........................................................................................................................55 000
10084. Wahorn András (1953-): Blue hat. Computer print, merített papír, jelzett, számozott (6/6),
lapméret: 30×21 cm / András Wahorn (1953-): Blue hat. Computer print on paper, signed,
numbered (6/6), sheet size: 30×21 cm ...............................................................................................24 000
10085. Swierkiewicz Róbert (1942-2019): Első Miskolci Műanyagnyúl Kiállítás, 1991. Litográfia, papír.
Jelzett. Művészpéldány e.a. jelzéssel. 97x65 cm. Kiállítási plakát, amelyen Swierkiewicz Róbert
neve mellett többek közt a következő művészeké is olvasható: Bukta Imre, El Kazovszkij, Wahorn
András, ef Zámbó István, feLugossy László, Szurcsik József, Gaál József. Legendás kiállítás,
gyűjtői ritkaság!/ lithograph on paper, signed, artist's proof, exhibition poster from 1991. ..................46 000
10086. Bukta Imre (1952-): Tájkép II., 1989. Ofszet litográfia, papír. Jelzett. Számozott (16/30). 52x72 cm.
Üvegezett fakeretben./ Bukta Imre (1952): Landscape II., 1989. Offset lithography on paper.
Signed. Numbered (16/30). 52x72 cm. Framed with glass. ................................................................50 000
10087. Fehér László (1953-): Táj III., 2020. Szitanyomat, papír, jelzett, művészpéldány E.A. VI./X.
számozással. Lap jobb alsó részében kisebb, alig látható felületi benyomódással. 56x77 cm. /
László Fehér (1953-): Landscape III., 2020. Screenprint on paper, signed, artist's proof numbered
E.A. VI./X., with very small surface flaw on the lower right part. 56x77 cm. .......................................95 000
10088. Józsa János (1936-2016): Kompozíció, 1998. Olaj, farost, jelzett. Hátoldalán autográf felirattal.
Fa keretben, 60×40 cm / János Józsa (1936-2016): Composition, 1998. Oil on fibre board,
signed. With autograph description on the reverse. Framed, 60×40 cm...........................................110 000
10089. Kozma István (1937-2020): Női akt. Olaj, vászon, jelezve jobbra fent és jobbra lent, 80×60 cm.
Dekoratív fa keretben / István Kozma (1937- ): Female nude. Oil on canvas, signed, framed.
80×60 cm ..........................................................................................................................................220 000
10090. Macskássy Izolda (1945-2021): Emberpár. Selyemkollázs, jelzett. Üvegezett fakeretben. 55x35
cm. ......................................................................................................................................................75 000
10091. Schéner Mihály (1923-2009): Pásztorok Variációk. Olaj, farost, jelezve balra lent. Hátoldalán
autográf felirattal. Fa keretben. 70x100 cm. / Mihály Schéner (1923-2009): Shepherd variations.
Oil on fibre board, signed lower left, with autograph description on the reverse. 70×100 cm.
Framed. .............................................................................................................................................180 000
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10092. ifj. Benedek Jenő (1939 - 2019): Kék öböl. Olaj, farost, jelzett. Hátoldalán autográf felirattal és
Képcsarnok Vállalat címkéjével. Dekoratív üvegezett, kopott fakeretben, 40x60 cm .........................48 000
10093. Gáspár Aladár (1946-2021): Fürdőzők. Olaj, fa, jelzett, hátoldalán autográf felirattal. Fa keretben,
84,5×104 cm .....................................................................................................................................120 000
10094. Rubint Ávrahám Péter (1959-): Sailing, 2016. Olaj, karton, jelzett, hátoldalán Rubint Ávrahám
Péter Művészeti Alapítvány bélyegzőjével, üvegezett fa keretben. 65x50 cm ....................................28 000
10095. Mártonfi Benke Márta (1958-): Ragyogás (Körös holtág), 2021. Olaj, farost, jelzett. Hátoldalán
autográf felirattal. 67x70 cm ................................................................................................................46 000
10096. Kovács Tamás Vilmos (1951-): Életkép a folyóparton, 2000. Olaj, farost, jelzett. Fa keretben.
60×90 cm Kovács Tamás Vilmos elsősorban figurális művész. Képein, valamint domborművein
különféle létállapotokban kifejező és megtestesítő ember nyer lényegi kifejezést. A képek vörös,
sárga, kék, zöld, telített színfoltokra építettek, tónus- és szín-átmenetekkel csak néha árnyalja
figuráit. Szín, forma és gesztus a magányosságot és kiszolgáltatottságot fejezi ki. A sokszor
közelnézetből ábrázolt figurák alkotta csoportok tagjai között semmiféle kapcsolat nincsen. Az
alakok önmagukba zártan léteznek...................................................................................................160 000
10097. Baranyay András (1938-2016): Festő a műteremben (cím nélkül). Litográfia, papír. Jelzett.
Számozott: 4/4. Baranyay András autográf ajánlási soraival: "Lajos bácsinak emlékül 65 VI. 19".
29x45 cm.............................................................................................................................................18 000
10098. Váli Dezső (1942-): Műterem sötét foltokkal, 2005. Olaj, farost, jelezve jobbra lent. Hátoldalán a
művész címkéjével, autográf feliratával és A/05/46 opuszszámmal. Reprodukálva a festő
honlapján: https://deske.hu/festmenyek. Fakeretben. 60x60 cm / oil on fibre board, signed lower
right, with the artist's label and opus no. A/05/46 on the reverse, framed.........................................460 000
10099. Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Szobasarok. Olaj, farost, jelzett, hátoldalán Képcsarnok
Vállalat címkéje. Fa keretben, 90×70 cm ..........................................................................................180 000
10100. Angyalföldi Szabó Zoltán (1929-2014): Csendélet. Olaj, karton, jelzett. Dekoratív fa keretben,
100×70 cm / Angyalföldi Szabó Zoltán (1929-2014): Still life. Oil on board, signed. Framed,
100×70 cm ........................................................................................................................................220 000
10101. Bornemisza László (1910-1995): Csendélet. Olaj, vászon, jelzett, üvegezett fakeretben, 51,5×40,5
cm / oil on canvas, signed, framed......................................................................................................60 000
10102. Paizs László (1935-2009): Csendélet. Olaj, vászon, jelzett. Hátoldalán autográf felirattal. Dekoratív
fa keretben, 60x80 cm / László Paizs (1935-2009): Still life. Oil on canvas, signed. Framed, 60x80
cm .......................................................................................................................................................90 000
10103. Szelestey László (1939-1991): Fények és árnyékok. Olaj, farost, jelzett. Hátoldalán autográf
felirattal és kiállítási raglappal 1976-ból. 90x122 cm. Dekoratív fakeretben. ....................................110 000
10104. Gross Arnold (1929-2015): Varázsfüvek, madarak. Színes rézkarc, papír. Jelzett a karcon.
Hibátlan. 6,5x13,5 cm. Üvegezett keretben ........................................................................................20 000
10105. Székely Pierre (1923-2001): Seggre esett bohóc. Színes litográfia, papír, jelzett, számozott
(66/100). Az 1982-ben megjelent Kőcirkusz mappából. Lapméret: 70×50 cm / Pierre Szekely
(1923-2001): Clown. Lithography, paper, signed and numbered (66/100). From the album Cirque
de Pierre, published in 1982. Sheet size: 70x50 cm ...........................................................................28 000
10106. Tóth Ernő (1949- ): A nagy buborék. Vegyes technika, papír, jelzett. Üvegezett, kissé sérült fa
keretben. Hátoldalán autográf felirattal. 70×50 cm .............................................................................70 000
10107. Vilhelm (Wilhelm) Károly (1943-2011): Kardvirágok. Olaj, farost. Jelezve balra fent. Hátoldalán
Képcsarnok Vállalat cimkéivel. Dekoratív, kissé kopott fa keretben. 80x60 cm / oil on fibre board,
signed, framed ....................................................................................................................................55 000
10108. Nagy Imola (1976-): Női akt. Akril, vászon, keret nélkül, jelzett, 50x60cm .......................................110 000
10109. ef.Zámbó (efZámbó) István (1950-): Vidám jelkép, 1996-2010. Szitanyomat, papír, jelzett,
számozott: 7/30, 78×59 cm. Lap alján egészen apró szakadással. / screenprint on paper, signed,
numbered: 7/30, with very small tear at the bottom of the sheet ........................................................65 000
10110. Rácmolnár Sándor (1960): Akt felhők között, 1994. Litográfia, papír, jelzett, számozott (56/57).
40×60 cm/ lithograph on paper, signed, numbered: 56/57 .................................................................22 000
10111. Korga György (1935-2002): Tengerparti kaland. Olaj, farost. Jelzett. Keretezett. 60x80 cm ............120 000
10112. Gyémánt László (1935-): Ülő női akt. Szitanyomat, papír, jelzett, művészpéldány E.A./Ex.
jelzéssel. Lapméret: 49x65 cm / Screenprint on paper, signed, artist's proof. ....................................30 000
10113. Gross Arnold (1929-2015): Az öröm ünnepe. Színes rézkarc, papír. Jelzett. Próbanyomat próba
jelzéssel. 28x31 cm. Üvegezett fém keretben...................................................................................110 000
10114. Kass János tizenöt rézkarca az Ember tragédiájához. (Előszó: Juhász Ferenc.) Bp., 1967, Magyar
Helikon. (Kner ny., Pénzjegy ny.) 10 lev., 15 t. (rézkarcok), 15 lev. (feliratos hártyapapírok a
táblákhoz). 525-ből a 184. géppel számozott példány, Kass János (1927-2010) és Juhász
(1928-2015) Ferenc által aláírt. Kiadói egészvászon-kötésben, a borítón a címfelirat kopott, kijáró
lapokkal, a táblák nagy részén (kb. 8-9) a rézkarcok egy sarkuknál kissé elváltak/elváltak a
táblától, de a mappa hiánytalan és a rézkarcok maguk érintetlenek. .................................................90 000
10115. Kondor Béla (1931-1972): Kiűzetés. Rézkarc, papír. Jelzés nélkül. Oeuvre katalógus szám:
1956/88. 17x20 cm. Proveniencia: Kaufman Ágota, Kondor Béla első feleségének hagyatékából.
Üvegezett fa keretben. ........................................................................................................................60 000
10116. Würtz Ádám (1927-1994): Magyar békegalamb, 1970-71. Tus, papír, jelzett, üvegezett fa
keretben, 18×17 cm ............................................................................................................................15 000
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10117. Szász Endre (1926-2003): Női portré. Vegyes technika, papír, jelezve jobbra lent. Üvegezett fa
keretben. 22,5x22,5 cm.......................................................................................................................90 000
10118. Krnács Ágota (1976-): Honvágy, 2006. Ecolin, színes tus, karton, jelezve jobbra lent, hátoldalán
címkén feliratozott. 50x60 cm / Ágota Krnács (1976-): Homesick, 2006. Ecolin and ink on board,
signed lower right, with description on the reverse. 50x60 cm ............................................................80 000
10119. André Minaux (1923-1986): Double étoile. Litográfia, papír, jelzett, számozott: 50/150, lapméret:
57×44 cm / lithograph on paper, signed, numbered: 50/150 ..............................................................48 000
10120. Paul Risch (1943-): Cím nélkül. Szitanyomat, karton, jelzett, számozott: 139/150, lapméret: 65×50
cm / serigraphy, signed, numbered: 139/150 ......................................................................................24 000
10121. Bruno Bruni (1935-): Il Pettirosso. Litográfia, papír, jelzett, számozott (49/100). Lapon apró
foltokkal, 80x60 cm / Bruno Bruni (1935-): Il Pettirosso. Lithograph on paper, signed, numbered
(49/100). With tiny spots, 80x60 cm ....................................................................................................24 000
10122. Olga Grechina (1947-): Út a karneválhoz. Ofszet nyomat, papír, jelzett, számozott (169/250).
52,5x77 cm / Olga Grechina (1947-), Russian painter: Carnival. Offste on paper, signed,
numbered (169/250). 52,5x77 cm .......................................................................................................24 000
10123. David Hockney (1937-): Little boodge. Litográfia, papír. Jelzett. Kisebb törésnyomokkal. Üvegezett
fakeretben. 27×40,5 cm / David Hockney (1937-): Little boodge. Lithograph on paper. Signed.
With some small flaws on the paper. Framed. 27×40,5 cm ................................................................90 000
10124. Szabó Zoltán, Angyalföldi (1929-2014): Család. Akvarell, papír, jelezve balra lent. Üvegezett
fakeretben. 62×85 cm. / Zoltán Szabó, Angyalföldi (1929-2014): Family. Watercolour on paper,
signed lower left. Framed with glass. 62×85 cm. ................................................................................60 000
10125. Macskássy Izolda (1945-2021): Szerelem. Selyemkollázs, karton, jelzett. Üvegezett fakeretben.
50x70 cm.............................................................................................................................................75 000
10126. Wanyek Tivadar (1910-1981): Randevú, 1975. Olaj, farost. Jelzett. Hátoldalán autográf felirattal.
Fa keretben. Kisebb felületi karcolásokkal. 50x39,5 cm / Tivadar Vanjek (1910-1981):
Rendezvous, 1975. Oil on fibre board. Signed. With autograph description on the reverse. With
some minir scratches on the surface. Framed. 50x39,5 cm ...............................................................50 000
10127. Nagy Imola (1976-): Budapest. Akril, vászon, keret nélkül, két részből áll, jelzett, 2x(40x120)cm ...340 000
10128. Szőke Péter Jakab (1972-): Zsiráf jávorszamárral, 2018. Vegyes technika, vászon. Jelezve balra
lent. Hátoldalán autográf felirattal. 70x70 cm / mixed technique on canvas, signed lower left, with
autograph description on the reverse................................................................................................260 000
10129. Schéner Mihály (1923-2009): Sümegi György művészettörténész cipői, 1999. Olaj, farost, jelezve
jobbra lent. Hátoldalán autográf felirattal. Apró felületi karcolással. 35,5x60 cm/ Mihály Schéner
(1923-2009): The shoes of art historian György Sümegi, 1999. Oil on fibre board, signed lower
right. With autograph description on the reverse. With minor scratch on the surface. 35,5x60 cm ....50 000
10130. Gyémánt László (1935-): Teller Ede portréja. Olaj, vászon, jelzett. Reprodukálva a művész
honlapján: http://www.gyemant1935.hu/portrait/Edward_Teller.html. Fakeretben, 50×40 cm /
László Gyémánt (1935-): Portrait of Edward Teller. Oil on canvas, signed. Reproduced on the
artist's homepage: http://www.gyemant1935.hu/portrait/Edward_Teller.html. Framed, 50×40 cm .....95 000
10131. Gross Arnold (1929-2015): Ablakban II. Színes rézkarc, papír. Jelzett. Próbanyomat próba
jelzéssel. Hibátlan. 16,5x19,5 cm. Üvegezett fém keretben. ..............................................................95 000
10132. Gyémánt László (1935-): Női akt. Szitanyomat, papír, jelzett, 49x33 cm / screenprint on paper,
signed,.................................................................................................................................................30 000
10133. Frank Magda (1914-1997): Csillagos zsidó. Akvarell, kréta, papír. Jelzett. Üvegezett keretben.
31,5x18,5 cm.......................................................................................................................................24 000
10134. Victor Vasarely (1908-1997): Kompozíció rózsaszínben. Szitanyomat, papír, jelzett és számozott
(77/90). Vasarely 75. születésnapja alkalmából megjelent mappából, 1984. Lap szélén apró
foltokkal. 52,5x47 cm / Victor Vasarely (1908-1997): Composition in pink. Serigraphy on paper,
signed and numbered (77/90). From the album that was issued celebrating Vasarely's 75th
birthday, 1984. With tiny spots on the edge of the sheet. 52,5x47 cm................................................90 000
10135. Eduardo Paolozzi (1924-2005): Színelméleti kísérlet, Köln, 1979. Ofszet nyomat, papír, jelzett.
Számozott: 135/150. 37x26 cm. Üvegezett fa keretben. / Eduardo Paolozzi (1924-2005):
Color-theory experiment, Cologne, 1979. Offset on paper, signed. Numbered: 135/150. 37x26 cm.
Framed with glass. ..............................................................................................................................46 000
10136. Kőnig Frigyes (1955-): Látótér, 1986. Olaj, vászon. Jelzett a hátoldalán, Fakeretben. 30x70 cm ....260 000
10137. Tomasz Piars (1981-): Fekete kristályok sorozat ("Black crystals" series), 2017. Akril, papír,
jelezve a hátoldalán. Plexiüvegezett keretben. 70×50 cm. / Tomasz Piars (1981-): "Black crystals"
series, 2017. Acrylic on paper, signed on the reverse. Framed. 70×50 cm. .......................................95 000
10138. Frank Magda (1914-1997): Kompozíció. Szitanyomat, papír, jelzett, 32,5×21 cm .............................28 000
10139. Hervé, Rodolf (1957-2000): Eiffel-torony. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott (38/40). 37x25 cm.
/ Hervé, Rodolf (1957-2000): Eiffel-tower. Screenprint on paper, signed, numbered (38/40), 37x25
cm. ......................................................................................................................................................24 000
10140. Schöffer, Nicolas (Miklós) (1912-1992): Geometria. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott (8/120),
lap bal szélén és alsó sarkaiban kisebb törésnyommal, szitanyomat ép, 42×31 cm ..........................46 000
10141. Trombitás Tamás (1952-): Egy a négybetűs képek közül, 2000-2006. Olaj, vászon. Hátoldalán
jelzett és Deák Erika Galéria bélyegzőjével. Apró felületi sérüléssel. 30x30 cm ................................90 000
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10142. Koppány Attila (1947-): Sziget, 2018. Akril, kollázs, vászon. Jelezve jobbra lent, a hátoldalán
autográf felirattal. Kiállítva: Színes város, Óbudai Egyetem Galéria, 2019, egyéni kiállítás.
Reprodukálva a katalógus 7. oldalán, amely as tétel részét képezi. Fa keretben. 60x80 cm / Attila
Koppány (1947-): Island, 2018. Acrylic and collage on canvas. Signed lower right, with autograph
description on the reverse. Exhibited: Színes város (Colourful city), Óbudai Egyetem Galéria,
2019, solo exhibition. Reproduced on page 7 of the catalogue, which is part of the lot. Framed.
60x80 cm...........................................................................................................................................200 000
10143. Mark (Márkus), Anna (1928-): Geometrikus kompozíció, 1990. Szitanyomat, papír, jelzett,
művészpéldány E.A. jelzéssel. 46x34 cm / screenprint on paper, artist"s proof .................................55 000
10144. Marosán Gyula (1915-2003): Geometrikus formák, 1968. Filctoll, karton, jelzett, lap jobb alsó
részében apró folttal és törésnyommal. 31,5×40 cm. / felt pen on paper, signed, with small spot on
the lower right part ..............................................................................................................................16 000
10145. oseph Kádár (1936-2019): L'Horizontalisme, 1995. Szitanyomat, papír. Jelzett. E.A./3.
művészpéldány. 86x19cm / screenprint on paper, signed, artist's proof.............................................36 000
10146. Kelle Antal (1953-): Twist. Kollázs, ofszet, karton, papír. Jelzett, számozott (0 1/1). Üvegezett
fakeretben. 26x21 cm. Egyedi, gyűjtői darab! / Antal Kelle (1953-): Twist. Collage, ofset. Signed,
numbered (0 1/1). Framed. 26x21 cm. Unique, collector"s piece! ......................................................95 000
10147. Nem's Judit (Nemes Judith, 1948-): Triangles. Szitanyomat, papír, számozott (0 1/1). Üvegezett
fakeretben. 27,5x21 cm. Egyedi, gyűjtői darab! / Nem's Judit (Nemes Judith, 1948-): Triangles.
Screenprint on paper. Signed, numbered (0 1/1). Framed. 27,5x21 cm .............................................90 000
10148. Csáji Attila (1939-): Rovásjelek (cím nélkül), 1977. Vegyes technika, papír. Jelezve jobbra lent.
Üveg mögött. 66x49 cm / mixed technique on paper, signed lower right ............................................95 000
10149. Csiky Tibor (1932-1989): Hullámzó formák (cím nélkül). Filctoll, papír. Jelzés nélkül. Proveniencia:
Korábban Csiky Tibor hagyatékában. 30x20,5 cm. Üvegezett fakeretben./ felt pen on paper,
unsigned. Proevance: formerly in the estate of the artist. Framed ......................................................80 000
10150. Gyarmathy Tihamér (1915-2005): Kozmosz (cím nélkül), 1964. Monotípia, papír, jelzett.
Hátoldalán g 64/112 életmű katalógusszámmal. Üvegezett fa keretben, 29,5x20,5 cm .....................95 000
10151. Kovács Attila (1938-2017): Koordináta geometria 1973/75-, szitanyomat, papír, számozott:
91/100, 60x80cm, jelzett a hátoldalán. Üvegezett fa keretben. ........................................................120 000
10152. Ruzicskay György (1896-1993): Absztrakt kompozíció. Vegyes technika, papír, jelzett, üvegezett
fakeretben, 50x70 cm..........................................................................................................................90 000
10153. Manfred Mohr (1938-): Geometrikus kompozíció, 2012-19. Computer print, papír, jelzett. 0 1/1
számozással. Üvegezett fakeretben. 22x22,5 cm / Manfred Mohr (1938-): Geometric
composition, 2012-19. Computer print on paper, signed. Numbered: 0 1/1. Framed with glass.
22x22,5 cm........................................................................................................................................150 000
10154. Frank Magda (1914-1997): Szoborterv. Szitanyomat, papír, jelzett. 33×24 cm ..................................26 000
10155. Hans Jörg Glattfelder (1939-): Vektorok, 2019. Színes ceruza, kollázs, papír, jelzett, számozott
(0 1/1), üvegezett fakeretben, 45×57 cm / Hans Jörg Glattfelder (1939-), Swiss artist: Vectors.
Pencil and collage on paper, signed, numbered (0 1/1), framed with glass, 45×57 cm ....................160 000
10156. Kassák Lajos (1887-1967): MA címlap. Szitanyomat, papír, jelzés nélkül. Pesti Műhely, 1980-as
évek. 50,5x36 cm ................................................................................................................................30 000
10157. Matzon Ákos (1945-): Forgató F, 2020-21. Akril, vászon, fa. Relief. Jelezve jobbra lent.
Hátoldalán autográf felirattal. Fa keretben, kereten kopásokkal és apró javított sérüléssel. 50x50
cm / Ákos Matzon (1945-): Forgató F, 2020-21. Acrylic, canvas, wood. Relief. Signed lower right.
With autograph description on the reverse. Framed. 50x50 cm .......................................................280 000
10158. Konok Tamás (1930-2020): Konstruktivista kompozíció, 1991. Szitanyomat, papír, jelzett.
Számozott: 36/40. 28×28 cm / screenprint on paper, signed, numbered: 36/40...............................100 000
10159. Győrffy Sándor (1951-): Hommage a C. M. (Claude Monet) No. 3, 2010. Akril, vászon, jelzett a
hátoldalán. Reprodukálva: Győrffy Sándor: A csend pillanata . Festmények 1987-2013. H.n.,
Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2014, 73. oldal. 60×70 cm. Fakeretben. / Sándor
Győrffy (1951-): Hommage a C. M. (Claude Monet) No. 3, 2010. Acrylic on canvas, signed on the
reverse, Reproduced in the book: Sándor Győrffy: A csend pillanata (The Moment of silence).
Festmények (Paintings) 1987-2013, page 73. 60x70 cm. Framed. ....................................................95 000
10160. Joseph Kádár (1936-2019): Horizontális struktúra, 1988-93. Elektrográfia, papír, jelzett. 94/100
számozással. Hátoldalon a művész pecsétjével. 42,5x39 cm ............................................................36 000
10161. Mark (Márkus), Anna (1928-): Konstruktivista kompozíció, 1990. Szitanyomat, papír, jelzett,
művészpéldány E.A. jelzéssel. 46x34 cm / screenprint on paper, artist"s proof .................................50 000
10162. Vasarely Victor (1908-1997): Vega 3. Szitanyomat, papír, jelzett, számozott (47/110). Az
1985-ben a Helikon Kiadónál megjelent mappából. 35×35 cm ...........................................................60 000
10163. Kassák Lajos (1887-1967): Képarchitektúra, 1986. Szitanyomat, papír, jelzett a nyomaton. Pesti
Műhely nyomása és kiadása. 43x36 ...................................................................................................30 000
10164. Hervé, Rodolf (1957-2000): Eiffel-torony. Szitanyomat, papír, jelzett. 32x22 cm. / Hervé, Rodolf
(1957-2000): Eiffel-tower. Screenprint on paper, signed, 32x22 cm. ..................................................24 000
10165. Frank Magda (1914-1997): Geometrikus szoborterv. Szitanyomat, papír, jelzett, 32,5×21 cm ..........26 000
10166. Vasarely Victor (1908-1997): Structurelles universelles de l'hexagone, mappa. 8 db heliogravűr,
papír, mindegyik külön lapon. Neuchatel, 1975, Éditions du Griffon. Eredeti, kiadói mappában.
Lapméret: 27x27 cm. Komplett, hiánytalan! / Victor Vasarely (1908-1997): Structurelles
universelles de l'hexagone. Photogravure on paper, 8 pcs. Neuchatel, 1975, Éditions du Griffon.
27x27 cm The album is complete! ....................................................................................................110
000
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10167. Lőrincz Vitus (1933-): "Tükörben". Tűzzománc. Jelzett. Hátoldalán címkén autográf felirattal és
Képcsarnok Vállalat raglapjával, mely szerint szerepelt a művész 1984-ben, a Derkovits
Teremben rendezett egyéni kiállításán. 19,5x18 cm. Fa keretben. ....................................................19 000
10168. ef.Zámbó (efZámbó) István (1950-): Tudásszomj, 2017. Szitanyomat, karton, jelzett, számozott:
98/150, 56,5×40 cm. / screenprint on paper, signed, numbered: 98/150............................................50 000
10169. Honty Márta (1940-2004): Álom. Tűzzománc, fémlemez. Jelezve jobbra lent. Hátoldalán autográf
felirattal és 17607-4/1981 zsűriszámmal. 65x82,5 cm ........................................................................40 000
10170. Dús László (1941-): Gesztusok (cím nélkül). Szitanyomat, papír, jelzett, számozott: 4/45. 50x76
cm. / screenprint on paper, signed, numbered: 4/45...........................................................................32 000
10171. Swierkiewicz Róbert (1942-2019): Zöld emlék, 1971. Vegyes technika, papír, jelzett, próbanyomat
"(próba)" jelzéssel, üvegezett fakeretben, 21×17 cm ..........................................................................24 000
10172. Lisziák Elek (1939-2007): Kompozíció. Vegyes technika, papír, jelezve jobbra lent, hátoldalán
feliratozott, 30×40 cm / mixed technique on paper, signed lower right, with description on the
reverse ................................................................................................................................................28 000
10173. Bak Imre (1939-): Bak Imre '83, Józsefvárosi Galéria. 3 db szitanyomat, papír, mindegyik jelezve
és datálva jobbra lent (Bak 83). Kiadói papírmappában. Komplett, hiánytalan, gyűjtői ritkaság! ......260 000
10174. Lantos Ferenc (1929-2014): Józsefváros 1977 mappa. 6 db szitanyomat, papír, jelzés nélkül.
megjelent 300 példányban. Első kiadás. Kiadói papírmappában. Szerkesztő: Fajó János.
Komplett, hiánytalan, gyűjtői ritkaság!...............................................................................................300 000
10175. ifj. Ficzek Ferenc (1975-): Folyatás. Gouache, karton, jelzett a hátoldalán, fakeretben. 50×84 cm .170 000
10176. Seres László (1945-): Impresszió. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. Hátoldalán a művész
címkéjével. Fém keretben. 67x87 cm / oil on canvas, signed lower right, with the artist's label on
the reverse, framed ...........................................................................................................................150 000
10177. Misch Ádám (1935-1995): Cím nélkül 4., 1983-84 körül. Akril, kréta, farost, jelezve jobbra lent ,
hátoldalán autográf felirattal. Fakeretben. 80×70 cm. / Ádám Misch (1935-1995): Untitled No. 4,
around 1983-84. Acrylic and chalk on wood fiber, signed lower right, with autograph description
on the reverse. Framed. 80×70 cm. ..................................................................................................320 000
10178. Lakner László (1936-): J' ecris ton nome, 1995. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. 50×86,5 cm.
Lakner László, a magyar, német és egyetemes kortárs képzőművészet kimagasló alakjának
életművében a kultúrtörténeti, irodalmi, filozófiai, művészettörténeti motívumok, témák,
referenciák kiemelkedő helyet foglalnak el. A művész budapesti életszakaszában született
néhány ilyen témájú mű (pl. "My George Lukács Book", 1970, "Egy Dürer-rajz utcakővel való
kiegészítése", 1971), majd az 1974-ben Nyugat-Berlinbe történt költözése után vált
meghatározóvá a munkásságában: Paul Cézanne, Marcel Duchamp, Heinrich Heine, Kurt
Schwitters, vagy akár a legrégebbi magyar írásos emlék, a halotti beszéd váltak referenciákká.
Ebben az esetben Paul Éluard költő, a dadaizmus és szürrealizmus meghatározó alakjának
idézetét használta fel szabadon. / László Lakner (1936-): J' ecris ton nome, 1995. Oil on
canvas, signed lower right. 50×86,5 cm. ........................................................................................2 000 000
10179. Wagner János (1936-): Madaras, 2013. Olaj, vászon, jelezve jobbra lent. Hátoldalán autográf
felirattal. Reprodukálva: Seelenwelten. Lélekvilágok. Volker Schwarz, Géza Szily, János Wagner.
Bp., 2016, VUdAK, 37. oldal. 100×90 cm. + A katalógus, amelyben reprodukálva a festmény, az
aukciós tétel részét képezi. KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES ÁTVÉTEL, NEM POSTÁZZUK! / János
Wagner (1936-): With birds, 2013. Oil on canvas, signed lower right. With autograph description
on the reverse. Reproduced in: Seelenwelten. Lélekvilágok. Volker Schwarz, Géza Szily, János
Wagner. Bp., 2016, VUdAK, page 37. 100×90 cm. The catalogue, in which the painting is
reproduced, is part of this lot. ONLY PERSONAL COLLECTION AT OUR OFFICE! .......................320 000
10180. Csáji Attila (1939-): Gesztusok (cím nélkül), 1974. Akvarell, papír. Jelezve jobbra lent. 32x50 cm /
watercolour on paper, signed lower right ............................................................................................90 000
10181. Rubint Ábrahám Péter (1958-): Csakazértis 9. Olaj, vászon, jelzett, hátoldalán autográf felirattal,
100×100 cm. Dekoratív fakeretben. KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES ÁTVÉTEL, NEM POSTÁZZUK! /
Péter Rubint Ávrahám (1958-): Csakazértis 9. Oil on canvas, signed, with autograph description
on the reverse. 100×100 cm. Framed. ONLY PERSONAL COLLECTION AT OUR OFFICE. ...........50 000
10182. Ruzicskay György (1896-1993): Struktúrák. Vegyes technika, papír, jelzett, üvegezett fakeretben,
50x70 cm.............................................................................................................................................90 000
10183. Kányádi Sándor: Vae victis. Stuttgart, 1993. AL ed. Vác, Nalors-Graphic. Szabados Árpád,
Swierkiewicz Róbert, Márkos András, Frederick D. Bunsen, Gert Fabritius, Hans Mendler és
Vasile Tolan aláírt, számozott (186/200), művészenként 2 db ofszet-litográfiájával ellátott könyv.
Ofszet-litográfiák mérete ca. 33×35 cm. Kányádi Sándor (1929-2018) által aláírt példány. Kiadói
egészvászon kötésben, kiadói papír védőborítóban. Félvászon, kissé foltos tokban. ........................40 000
10184. Joseph Kádár (1936-2019): Hommage á Bartók, 1981. Szitanyomat, papír, jelzett. Művészpéldány
E.A. jelzéssel. Üvegezett fa keretben. 39×26 cm / Joseph Kádár (1936-2019): Hommage á Bartók,
1981. Screenprint on paper, signed. E.A. artist's proof. Framed with glass. 39x26 cm ......................28 000
10185. Filep István (1954-): Nagy Oszkár nagybányai festőművész portréja. Pasztell, papír, jelzett,
üvegezett fakeretben, 40×29 cm / István Filep (1954-): Portrait of painter Oszkár Nagy. Pastel on
paper, signed, framed, 40×29 cm .......................................................................................................46 000
10186. Schubert Ernő (1903-1960): Művésztelep II. (Szentendre). Akvarell, papír, jelzett, hátoldalán leltári
számmal, hagyatéki pecséttel és felirattal, 30,5×24,5 cm ...................................................................36 000
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10187. Lukács Tibor (1960-): Alakok (cím nélkül), 2003. Festett fa, fa hordozón Jelezve jobbra lent. Apró
kopásnyomokkal. Fakeretben. 40×28 cm ...........................................................................................95 000
10188. Barcsay Jenő (1900-1988): Házak, 1961. Tus, papír, jelzett, paszpartuban. 6x20 cm .......................40 000
10189. Deim Pál (1932-2016), 3 db mű egy keretben: Szentendrei Ikon. Akril, papír. Jelezve mindegyik
hátoldalán: Deim Pál. 12,5x9,5 mm. Üvegezett keretben. / Deim Pál (1932-2016), 3 pcs in one
frame: Icon of Szentendre. Acrylic on paper. All signed on the reverse: Deim Pál. 12,5x9,5 mm.
Framed. .............................................................................................................................................260 000
10190. Szikora Tamás (1943-2012): Dobozok. Olaj, kollázs, fa. Jelezve jobbra lent. 32x45 cm .................110 000
10191. ef.Zámbó (efZámbó) István (1950): Szamárhegy, 2004. Egyedi beavatkozású print (Ebp), merített
papír, jelzett. Plexiüvegezett műanyag keretben, plexi kissé sérült. 58,5×41 cm ...............................70 000
10192. ef.Zámbó (efZámbó) István (1950-): I. grafikai mappa, 2008. 15 db computer print, merített papír,
jelzett, mind számozott (9/50), mindegyik külön lapon. Kiadói merített papír mappában, fűzve.
Lapméret: 21×15 cm .........................................................................................................................240 000
10193. Miháltz Pál (1899-1988): Fények és árnyékok, 1974. Tojás-olajtempera, farost. Jelezve jobbra
lent. Hátoldalán autográf felirattal. Kiállítva: 1976, Műcsarnok Budapest, egyéni kiállítás,
katalógusszám: 43. 1979, Bukarest. Hátoldalán műcsarnoki kiállítás címkével. 60x80 cm / Pál
Miháltz (1899-1988): Lights and shadows, 1974. Tempera on fibre board. Signed lower right.
With autograph description on the reverse. Exhibited: 1976, Műcsarnok Budapest, solo
exhibition, catalogue no.: 43. 1979, Bucharest. With exhibtion label on the reverse. 60x80 cm ......190 000

Ex libris és kisgrafika
10205. Boromisza Tibor (1880-1960): Ex libris Dénes Sándor (1910 körül). Klisényomat, papír, jelzett a
nyomaton. 14x10 cm. Üvegezett fa keretben. Ritka! ..........................................................................18 000
10206. Rónay Kázmér (1883-?): Márffy Oszkár (1876-1950) nyelvész, irodalomtörténész, Márffy Ödön
bátyjának ex librise és az eredeti nyomódúca. Klisé, papír, jelzett a klisén. Hátoldalára 1942-es
adománymegváltási jegy ragasztva. Kissé foltos. Lap teteje kissé sérült, 9,5×7 cm + Fém
nyomódúc, fa talapzaton. 10x7,5 cm ..................................................................................................10 000

Metszetek
10220. cca 1920 A szerb királyok és családjuk nagyméretű litografált képe, vásznon, gyűrődésekkel /
Family tree of the Serbian kings and families. Large lithography on canvas, with creases 50x70 cm
.............................................................................................................................................................38 000
10221. Gyula 1566. évi ostroma - Siebmacher Johann: Wahre Conterfactur der Stadt GyulaTokaj 1565.
évi ostroma, rézmetszet, papír, Hieronymus Ortelius "Chronologia oder historische Beschreibung"
című munkájából, sarkán kis hiánnyal 16x26 cm ................................................................................16 000
10222. Kitagava Utamaro (1753-1806): Yamauba and Kintaro. Színes fametszet, papír. Jelzett a
fametszeten. Kisebb felületi sérülésekkel. Üvegezett fakeretben. 37x25 cm / Kitagava Utamaro
(1753-1806): Yamauba and Kintaro. Woodcut on paper. Signed on the woodcut. With some minor
surface damages. Framed. 37x25 cm.................................................................................................15 000
10223. Gésák. Színes japán fametszet, papír. Feltehetően XIX. sz. Jelzett a fametszeten. Kissé foltos.
Üvegezett fakeretben. 34x22 cm / Geishas. Japanese woodcut on paper. Probably 19th century.
Signed on the woodcut. A bit spotty. Framed. 34x22 cm ....................................................................15 000
10224. Charles Auguste Guillaume Steuben (1788-1856) festménye után, Huot litográfiája: Grigorij
Stroganov (Strogonoff) orosz államférfi portréja. Litográfia, papír, jelzett a litográfián. Dekoratív,
kissé sérült üvegezett fakeretben. 40x33 cm / Portrait of Grigori Stroganow (Strogonoff), russian
statesman. Lithograph on paper, signed on the lithtograph. Framed..................................................12 000
10225. Léon Danchin (1887-1938): Kutyák. Litográfia, papír, jelzett, számozott (211/500). Dekoratív
üvegezett fakeretben. 39x52,5 cm / Léon Danchin (1887-1938): Dogs. Lithograph on paper,
signed, numbered (211/500). Framed.................................................................................................12 000
10226. Jacob Peeters (1637-1695): Gyula látképe. Rézmetszet, feliratozva. 25x10,5 cm ...............................9 000

Kerámia
11000. Nagyméretű angyalfejes kaspó. Eichwald, 19. sz. vége, festett, mázas porcelánfajansz, gazdag
rokokós díszítéssel, aranyfestett virágdísszel, talpán masszába nyomott gyári jelzés (Eichwald)
és 449-as formaszám, korának megfelelő állapotban, kopások, 54x53cm (CSAK SZEMÉLYES
ÁRVÉTEL) A B. Bloch & Co. / Eichwald Porcelán Manufaktúra 1871-ben Bernhard Bloch
megalapította a csehországi Eichwaldban található B. Bloch & Co. vállalatot. A vállalat dísz-,
háztartási és asztali porcelánokat és agyagárut gyártott. A vállalat egyike volt azon vállalatoknak,
amelyek a Kék Hagyma mintát gyártották. B. Bloch jelentős majolikagyártó volt, azon kevés
csehországi cégek egyike, amelyek az első világháború után is folytatták a majolikagyártást. A
vállalat 1920-ban az Eichwalder Porcelán- és Kályhagyár Bloch & Co. (Eichwalder Porzellanund Ofenfabrik Bloch & Co.). A nevét 1940-ben ismét megváltoztatták Eichwald Porcelán-,
Kályha- és Csempegyár Dr. Widera & Co.-ra. (Eichwalder Porzellan-, Ofen- und
Wandplattenfabrik Dr. Widera & Co.). A II. világháború alatt a németek vették át az irányítást. A
II. világháború után az Eichwald Porcelán-, Kályha- és Csempegyár Dr. Widera & Co. a Dux
Porcelánmanufaktúrával és a gróf Thun Porcelángyárral együtt Klosterie-ben a csehszlovák
kormány államosította. Az új vállalat továbbra is használta a jogelőd vállalatok védjegyeit. ............460 000
11001. Fischer Ignácz Budapest, jardiniere, kézzel festett, aranyozott porcelánfajansz, jelzett "Fischer I.
Budapest", füleinél restaurált, 42x11 cm, m:21 cm Fischer Ignác Herenden tanulta a
mesterséget, majd a kiegyezés évében 1867-ben Pesten megalapította saját fazekas
manufaktúráját. A fantázia nem ismer határokat, és
11Fischer rengeteg dekoratív műkerámiát
készített, amelyeket nagy mennyiségben exportáltak. Sok darabja eljutott az Egyesült Államokba
is. Ezek az árucikkek fantáziadús alkotások voltak, amelyek magyar díszítőmotívumokon
alapultak, de közép-keleti és keleti mintákat is beépítettek. Fischer Ignác a magyarországi
iparművészeti ismereteket édesapja tatai-tóvárosi kerámiagyárában szerezte. Ezt követően a
szintén magyarországi herendi gyárban tökéletesítette és fejlesztette tovább kerámiaismereteit.
Fische Ignác nem tartozik az eredeti herendi gyár második tulajdonosának, Farkasházi Fischer

Móricnak a közvetlen leszármazottai közé. Fischer 1864-ben saját műhelyt alapított Pesten.
Eleinte csak más gyárak porcelántermékeinek festésével foglalkozott. Saját kerámiákat azonban
1867-től kezdve gyártott. Zsolnayhoz hasonlóan Fischer is díszesen díszített kerámiák
gyártására szakosodott. Elsősorban az Ausztria-Magyarországon értékesített és exportra is
eladott majolikaedényeivel volt sikeres. Fischer kínai motívumokkal díszített darabokat is
készített, amelyeket az 1885-ös magyar kiállításon értékesített. Számos jelentős díjat sikerült
elnyernie. Végül fia, Emil vette át az üzletet. De 1885-re, Fischer Emil irányítása alatt a gyár
lassan veszíteni kezdett a tekintélyéből, és végül Pécsett található Zsolnay Gyár tulajdonába
került. Egyesek azt állítják, hogy Zsolnay azért vásárolta fel a Fischert, hogy a saját javára
kiszorítsa őket az üzleti piacról. ........................................................................................................100 000
11002. Kovács Margit (1902-1976): Babáját etető kislány. Színesen festett, engóbozott kerámia.
Korának megfelelő állapotban. KM jelzéssel. m: 22 cm ....................................................................140 000
11003. Kovács Margit (1902-1977): Madonna gyermekével. Engóbozott kerámia, jelzett, hibátlan, fa
keretben. 22x21 cm...........................................................................................................................100 000
11004. Gorka Géza (1894-1971): Zöld kiöntő. Kézzel festett mázas kerámia, jelzett (GNV Gorka I.),
hibátlan, m: 19 cm ...............................................................................................................................20 000
11005. Gorka Géza (1894-1971): Halas kínálótál, Zsolnay korszak, 1946-47 körül. Mázas kerámia, jelzett,
egyik fülénél szakszerű restaurálási nyomok, d: 16 cm, m: 6,5 cm ....................................................55 000
11006. H. Ráhmer Mária (1911-1998): Cserkész fiú. Festett mázas kerámia, jelzett, kopásokkal, kalapján
a toll restaurált, kezénél tűzrepedés m:28 cm.....................................................................................40 000
11007. Bod Éva (1924 - 2004): Díszváza. Többrétegű, festett mázas kerámia. Jelzés nélkül. Hibátlan. m:
33 cm ..................................................................................................................................................30 000
11008. Gorka Géza (1894-1971): Madaras vázácska. Mázas kerámia, jelzett: GNV (Nógrádverőce) h: 8
cm, m: 6 cm...........................................................................................................................................8 000

Porcelán
11020. Zsolnay díszváza, Gres alapon kétszínű bordó és kék, kristálymázzal, jelzett: domború
körbélyegző, Formaszám: 6740, szélén apró mázlepattanással, talpperemén apró lepattanás,
Zsolnay, Pécs, 1903 körül. 12x12x7cm A kristálymáz, lényegében egyszínű alapon,
véletlenszerűen létrejövő kristályosodás a mázban. A kristálymáz színtestek előállítása során
alumínium-oxidot kevernek össze színező oxidokkal, kvarccal, kaolinnal. 1885-ben a Sevres-i
Nemzeti Porcelángyárban, a S?vres-i Nemzeti Porcelángyárban Párizsban fejlesztettek ki
először a kristályos mázakat. A Sevres két kémikusa, Charles Lauth és George Dutailly
felismerte, hogy a cink-szilikát túltengésével készült mázakkal lehet kristályok alakulnak ki. Ők
riasztották a vegyészeket a többi vegyésznek ezekkel a szennyeződésekkel kapcsolatban.
porcelángyárakban, és figyelmeztettek másokat, hogyan kerüljék el ezt a "problémát". Talán
kíváncsivá tették őket, a nagy kerámiagyártók közül sokan elkezdték gyártani ezeket a mázakat.
De nem gyártották 1897-ig, amikor a Sevres is elkezdett kristályos mázakat gyártani. A 20.
századfordulót követően a legtöbb porcelángyártó gyárat pénzügyi problémákkal küzdött a
kristályos mázakkal. Az egyedi gyártás költségei, kristálymázas darabok viszonylag magasak
voltak. A világháború kitörésével a legtöbb vállalat felhagyott az ilyen féle mázak gyártásával. ......100 000
11021. Herendi 32db sakkfigura, kézzel festett porcelán, szép hibátlan állapotban, m:5,5-8cm A sakk
hosszú és nagy múltra tekint vissza. A játék sokat változott a legkorábbi indiai formáihoz képest.
A mai modern változatát csak a 16. században ismerték. Nem voltak órák, és a bábukat csak a
19. században szabványosították. A hivatalos világbajnoki cím a 19. század végére jött létre,
nem sokkal azután, hogy az első nagy versenyeket megrendezték, és a többféle játékstílus
kezdett teljesen kialakulni. Bár az első, megnyitásokkal foglalkozó könyv már 1843-ban
megjelent, az elmélet, ahogyan mi ismerjük, csak a 20. század elején/közepén fejlődött ki
igazán. A számítógépes motorok és adatbázisok csak a 20. század végén kerültek a játékba. ......200 000
11022. Herendi Shanghai (SH) mintás porcelán fedeles váza. Kézzel festett, jelzett, korának megfelelő
kopásokkal. . m: 35 cm .......................................................................................................................90 000
11023. Zsolnay váza, Jáde sorozat. Formába öntött, relief mintázatú, eozinmázakkal festett porcelán.
Tervező: T. Surányi Anna , 1996-97. Alján jelzett bélyegzett Zsolnay márkajelzés, valamint (Tsa)
művészjelzés. Hibátlan m: 10 cm, d: 12x7 cm ....................................................................................26 000
11024. Zsolnay Radnai Béla (Pozsony,1873-Budapest,1923): A baba járni tanul. Fehér mázas
porcelán,körpecsétes jelzéssel, 1900 körül. Jelzett, mázlepattanásokkal, hajszálrepedésekkel. m:
40 cm ( Az márvány "A baba járni tanul" szobor Szépművészeti Múzeumban található.) "Miután
elvégezte az Iparművészeti Iskolát, egy évig Strobl Alajos mesteriskolájában tanult. 1895-től
1903-ig Fadrusz János segédjeként dolgozott. 1899-ben Rausch családi nevét Radnaira
változtatta. A Kakas Márton című élclap részére éveken át rajzolt karikatúrákat. A
Képzőművészeti Főiskolán a szobrászat tanára volt. (Tanítványai közé tartozott - többek között Csorba Géza)."....................................................................................................................................80 000
11025. Zsolnay, selyemfényű, eozinmázas, Béka. Nádor Judit (1934-2016) terve. Jelzett, 1980 körül,
Pécs, hibátlan, m:16cm .......................................................................................................................38 000
11027. Hollóházi Szász Endre (1926-2003) 1979. limitált szériás (146/200) (zöld, arany, fekete) porcelán
fali dísztál, matricás, jelzett, hibátlan d: 31cm Hátoldalán autográf felirat: "Színkompozícióként 20
példányban, számozva, szignálva készült darab. - Tíz színváltozatban, összesen kettőszáz
példány. Szász Endre műve, ---- 146-200 Szász E. / Bélyegző: Hollóháza Szász stúdió 1979
jelzés valamint: "Exclusive porcelán Szász-Studió Hollóháza Limited Edition. / Akasztón
ólompecsét. .........................................................................................................................................30 000

11028. Hollóházi Szász Endre (1926-2003) 1979. limitált szériás (189/200) (fehér, fekete, arany széllel)
porcelán fali dísztál, matricás, jelzett, hibátlan d: 31cm Hátoldalán autográf felirat:
"Színkompozícióként 20 példányban, számozva, szignálva készült darab. - Tíz színváltozatban,
összesen kettőszáz példány. Szász Endre műve, ---- 189-200 Szász E. / Bélyegző: Hollóháza
Szász stúdió 1979 jelzés valamint: "Exclusive porcelán Szász-Studió Hollóháza Limited Edition. /
Akasztón ólompecsét. .........................................................................................................................30 000
11029. Herendi II. osztály, nagy méretű, gyümölcskínáló, áttört porcelán, plasztikus rózsákkal, rózsákon
apró lepattanás, jelzett, 40x26x15cm..................................................................................................60 000
11030. Ősz Szabó Antónia (1938- ): Hamupipőke. Aquazur festett porcelán. Jelzés nélkül.
Kopásnyomokkal. Gyári hibával. (gyárilag a tálon két galamb található, viszont ezen csak egy
darab, a második galamb helye nyoma látható, de az is gyárilag mázas.) Aquincum, 1970-1989
körül. m: 18 cm Aquincumi Porcelángyárának tervezője volt. Főként kisplasztikákat, kisebb
dísztárgyakat tervezett. Figuráit porcelán alapformák kézi alakításával, ragasztással készítette. A
hagyományos máz feletti festés helyett máz alatti fémsós színezést alkalmazott. Az ilyen
eljárással festett tárgyak később az Aquincumi Porcelángyár termékei között "Aquazur" néven
kerültek forgalomba.............................................................................................................................16 000
11031. Nagy méretű Viktoriánus asztalközép, romantikus tájjal díszítve. Transzfernyomásos technikával
díszített fajansz. Korának megfelelő máz kraklékkal. Egyesült Királyság, Staffordshire , Davenport
1821-1860 között. Jelzett: mázalatti masszába nyomott fenékjegy és máz alatti kékkel
(Davenport). 48x38,5cm. 1785-ben John Davenport fazekasként kezdett dolgozni a stoke-i
Thomas Wolfe-fal. 1794-ben saját fazekasműhelyt szerzett Longportban, és krémszínű, kék és
fehér, transzfernyomásos agyagedényeket kezdett gyártani. 1801-ben üvegkészítésbe kezdett,
1805-ben pedig már porcelánt és kőporcelánt is készített. 1806 szeptemberére porcelánáruinak
minősége olyan magas volt, hogy a walesi herceg, a későbbi IV. György király a legfinomabb és
legértékesebb fajtákból rendelt szolgáltatásokat. ...............................................................................24 000
11032. Rosenthal (Rudolf Marcuse) egyiptomi táncosnő, kézzel festett, jelzett, hibátlan, m: 25,5 cm /
Rosenthal - Figur "Ägyptische Tänzerin" . Manufakturmarke "Rosenthal Selb Bavaria" und
geprägte Modellnummer "757", H 25,5 cm, Entwurf Rudolf Marcuse (1878 - 1940) 1925,
Ausführung Rosenthal Selb 1927. ......................................................................................................40 000
11033. François Joseph Lefebvre (1755-1820) francia tábornokot ábrázoló porcelán tál, matricás, jelzett,
kopásnyomokkal, d: 15,5 cm...............................................................................................................11 000
11034. Capodimonte ifjú szüretelő pár. Kézzel festett, jelzett, biszkvit porcelán, hibátlan. m: 24 cm ............40 000
11035. Capodimonte vízhordó lány. Kézzel festett, jelzett, részben biszkvit porcelán, hibátlan. m: 17 cm ....20 000
11036. Ćmielów lengyel design kávéskészlet "Dorota" sorozat. Kézzel festett porcelán, jelzett, apró
mázhiba az egyik darabon, (teáskanna, tej és cukor tartó és hat csésze és csészealj). tervező:
Lubomir Tomaszewski, 1960 körül. / Serwis do kawy Dorota, Ćmielów proj. L. Tomaszewski na 6
os. porcelana szkliwiona, dekorowana, oznaczenia: naszkliwne litera "Ć" w trójkącie niżej
"Ćmielów" MADE IN POLAND, nr 92 i 24 Polska, Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych
"Ćmielów" w Ćmielowie, lata 60-te. XX w. 1961-ben Tomaszewski egy új projekten kezdett
dolgozni - egy kávés készleten. A kávéskészletek hagyományos formáinak és fő hiányosságainak
alapos elemzésével kezdte munkáját, mint például a kiálló részek törésre való hajlamossága és a
kávéskanna nem megfelelő formájú fogantyúi, amelyek túlságosan megterhelték a csuklót a
kiöntéskor. A tervező elvetette a henger alapú modellt, és a "kör, félkör és gyűrű sémából"
származó formák feltárására összpontosított. Mint hangsúlyozta, a biológiai formák világából
merített ihletet. A Ćmielówi gyár műhelyében hat szervizváltozat készült. Kettőt vezettek be a
gyártásba: "Dorota" és "Ina". A művész lányairól elnevezett készleteket rövid sorozatban
gyártották a Ćmielówi Porcelany Stołowa gyárban. A tervező utasításait követve egyszínű - sárga,
szürke, tengerészkék vagy narancssárga - mázzal vonták be őket. 1963 júniusában elnyerta az
első díjat a párizsi Ipari Formatervezők Nemzetközi Társaságainak Tanácsa (ICSID)
kongresszusán rendezett kiállításon. 1964-ben a poznańi országos vásáron a "Ładne - Dobre Poszukiwane" versenyen is kitüntették őt az áruk minőségéért és esztétikájáért. Maga Phillip
Rosenthal, a híres Rosenthal Studio - Line alapítója érdeklődött irántuk. A kommunista hatóságok
azonban nem engedélyezték a találkozót - mivel nem tájékoztatták Tomaszewskit a németek
bejelentett látogatásáról, a párizsi vásárra küldték. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, a művész
úgy döntött, hogy emigrál. ...................................................................................................................32 000

Műtárgy, antikvitás
11050. Mid-Century Figurative Art by Andrzej Nowakowscy (1938 - 2008): Zenekar / Orkiestra,
örvösművészeti réz. Részben jelzett: Magda i Andreze Nowakowscy. m:7,5-8cm. Andrzej Jerzy
Nowakowski Warszawa / Varsó. 1938. október 2-án született Lublinban. Miután Varsóba
költözött, ahol befejezte az általános iskolát. Még annak befejezése előtt sikeres felvételi vizsgát
tett a varsói Állami Képzőművészeti Középiskolába, ahol négy évig (1953-1957) tanult, és
nagyon jó jegyeket kapott művészeti tárgyakból - rajz, festészet, szobrászat -. Az 1957-1966-os
években kizárólag a művészeti munkának szentelte magát - akvarelleket és olajfestményeket
festett, valamint vázlatokat és karikatúrákat rajzolt. Ebben az időszakban "fedezte fel" a művészi
fémművességet, amely szerelme és szenvedélye lett, amely egész életében kitartott. Először
fémből készítette első munkáit: ékszereket (karkötőket, gyűrűket, brossokat és nyakláncokat), és
- ami egész életművének védjegyévé vált - egyedi figurákat. / Andrzej Jerzy Nowakowski urodził
się 2 października 1938 roku w Lublinie. Po przeprowadzeniu się do Warszawy, gdzie ukończył
szkołę podstawową. Jeszcze przed jej ukończeniem zdał egzamin wstępny do Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, gdzie uczył się cztery lata (1953-1957), mając bardzo
wysokie oceny z przedmiotów artystycznych - rysunek, malarstwo, rzeźba. W latach 1957-1966
poświęcił się wyłącznie twórczości artystycznej - malował akwarele i obrazy olejne oraz rysował
szkice i komiksy. W tym okresie ,,odkrył" metaloplastykę artystyczną, która stała się jego miłością
i pasją trwającą do końca życia. Najpierw tworzył 12
pierwsze dzieła w metalu: biżuterię (bransolety,
pierścionki, broszki i naszyjniki) oraz, co stało się znakiem rozpoznawczym Jego całej twórczości
- niepowtarzalne figurki. ....................................................................................................................280 000

11051. Johan Hugó (1891-1956), színes ólomüveg, jelezve jobbra lent: Johann Hugo 1926. Korának
megfelelő állapotban. 52x47cm. "A pécsi születésű Johan Hugó festőművész, üvegfestő művész
az üvegfestés technikáját Berlinben ismerte meg 1921-ben. 1923-ban Budapesten Majoros
Károllyal közösen megalapította az Országos Üvegfestészeti Műhelyt. Elsősorban egyházi
megrendelésre színes üvegablakok tervezésével és készítésével foglalkoztak. Martyn Ferenc
festőművész így írt Johan Hugóról, az 1945. októberében megjelent Dunántúli Naplóban: ,,Johan
Hugót iskolái gondosan előkészítették az életre, a művészi hivatásra, de a festő műve nem
kezdődött korán; amikor ecsethez nyúlt, tudta pontosan, hogy mit akar, ura volt eszközeinek. (...)
De Johan kiváló eredményei birtokában csaknem egészen fölhagyott a festéssel, hogy
szerkesztő erőit, kolorista képességeit más formában, más eszközökkel a színes üvegablak
világában vesse latba. Ez az elhatározás valószínűleg itáliai utazásai alatt keletkezett. Magát a
mesterséget Németországban tanulta, hogy aztán később a chartres-i katedrális remek színes
ablakain kapja a legfelsőbb iskolát." 1930-ban a IV. monzai művészeti kiállításon nagydíjjal
tüntették ki az Árkayné Sztehlo Lili tervei alapján Majoros Károllyal közösen kivitelezett
Győr-gyárvárosi templom üvegfestményeit." Forrás: mohacsiak.blog.hu .........................................180 000
11052. Lakner Antal (1966-): Art mobile, human powere Biennale vehicles, 2001. 1:20 műanyag modell,
jelzett és számozott (42/50) az eredeti karton csomagolásában. Ca. 8 cm hossz. A Velencei
Biennále alkalmából kreált és használt jármű modell változata! / Antal Lakner (1966-): Art mobile,
human powered Biennale vehicles, 2001. 1:20 plastic modell, signed and numbered (42/50) on
its original box. Ca. 8 cm length. The original vehicle was produced for the Venice Biennale (La
Biennale di Venezia) and was in usage there. ..................................................................................110 000
11053. Süss Nándor 1848 - 1921): Teodolit. Jelzett. 1900 körül. Korának megfelelő állapotban. m:30cm.
A teodolit szögmérő műszer, két megirányzott pont közti szögtávolságot mér. Alapvetően a
háromszögeléshez kifejlesztett műszer, amely azt használja ki, hogy a háromszög két szög és
egy távolság ismeretében megrajzolható, koordinátái kiszámíthatóak. Sok esetben Albert
Einstein (1879-1955) is rá hivatkozott. ..............................................................................................100 000
11054. Orosz ikon: Szent Máté evangélista. XX. század első fele. Tojástempera, fa. Korának megfelelő
sérülésekkel, kopásokkal. 44x37cm A Monastery ikonok szent ikonjai képekkel elevenítik meg a
szent történetét. Ez alól a mi Szent Máté-ikonunk sem kivétel. Amikor Máté, a vámos meglátta,
hogy a vámszedőnél ül és adót szed az emberektől, Jézus felszólította: "Kövess engem!" Máté
pedig mindent otthagyott és követte őt. A vámosokat a zsidók gyűlölték, mint hazájuk ellenségeit
és a rómaiak barátait. Ezért Szent Máté nagy lakomát rendezett, amelyre meghívta Jézust és a
többi tanítványt, valamint néhány vámpírt, akik buzgón hallgatták Krisztust. A mennybemenetel
után Szent Máté néhány évig Júdeában maradt, ahol megírta evangéliumát, és tanította
honfitársait arra, hogy Jézus a próféták által megjövendölt igazi Messiás. Miután sok vidéken
hirdette a hitet, vértanúhalált halt. .....................................................................................................100 000
11055. Fajka János (1935): "Lányok" 1981, tűzzománc, hibátlan állapotban, igényes keretben 39×26
cm. 1935-ben született Nagykőrösön. Mesterei id. Rácz József, Dudás Jenő, Schubert Ernő és
Rákosi Zoltán. Az Iparművészeti Főiskolát 1962-ben végezte el. Tűzzománccal 1970 óta
foglalkozik. Munkáival szerepelt nemzetközi kiállításokon:Moszkva, Varsó,Nemzetközi Zománc
Biennálé, Limoges stb. "Mivel az alkotás folyamatában a teremtő szellemé a prioritás, előbb azt
vizsgáljuk, bőgj' a tartalmi-világnézeti princípium miként van jelen Fajka János művészetében.
Nos, eddig megtett útja kétségbevonhatatlanná teszi a figurális ábrázolás iránti elkötelezettségét,
hitét. Emberközpontú témáinak férfi-és nőalakjaihoz gyakran társít állatokat, pontosabban
lovakat is. Ezek mitikus jelentései ősi erők atavisztikus felhangjaiban gyökereznek. Képeinek
szereplői találóan általánosított embertípusok, a rájuk jellemző tulajdonságokkal." Ecsery Elemér.100 000
11056. Fajka János (1935): "Pár vörösben", tűzzománc, hibátlan állapotban, igényes keretben 39×26 cm.
Jelzett. 1935-ben született Nagykőrösön. Mesterei id. Rácz József, Dudás Jenő, Schubert Ernő és
Rákosi Zoltán. Az Iparművészeti Főiskolát 1962-ben végezte el. Tűzzománccal 1970 óta
foglalkozik. Munkáival szerepelt nemzetközi kiállításokon:Moszkva, Varsó,Nemzetközi Zománc
Biennálé, Limoges stb. "Mivel az alkotás folyamatában a teremtő szellemé a prioritás, előbb azt
vizsgáljuk, bőgj' a tartalmi-világnézeti princípium miként van jelen Fajka János művészetében.
Nos, eddig megtett útja kétségbevonhatatlanná teszi a figurális ábrázolás iránti elkötelezettségét,
hitét. Emberközpontú témáinak férfi-és nőalakjaihoz gyakran társít állatokat, pontosabban lovakat
is. Ezek mitikus jelentései ősi erők atavisztikus felhangjaiban gyökereznek. Képeinek szereplői
találóan általánosított embertípusok, a rájuk jellemző tulajdonságokkal." Ecsery Elemér ..................95 000
11057. Antik svájci Loga számológép, 15m skálahosszúságú hengeres tolózár, Daemen-Schmid of Uster,
Zürich, 1900 körül, apró sérülésekkel. 20 x 62 cm A Loga Calculator AG-t 1900-ban Heinrich
Daemen Schmid alapította, és a svájci kereskedelmi nyilvántartás szerint 2018-ig létezett, de már
1978-ban leállította az analóg matematikai eszközök gyártását. A vállalat székhelye kezdetben
Zürichben, majd 1911-től a Zürich melletti Usterben volt. A Loga Calculator valószínűleg a világ
vezető hengeres számológépgyártója volt. A cég 1,2 m; 2,4 m; 7,5 m; 10 m; 15 m és 24 m
skálahosszúságú hengeres tolózárakat kínált. Hogy hány darab hengeres tolózárat gyártottak,
nem ismert. A hengeres tolózárak mellett a Loga Calculator kör alakú tolózárakat is gyártott. A
csúszószabályok datálása általában nehéz. A cég hagyatéka a Bázeli Egyetem Svájci Gazdasági
Levéltárában található. / Vintage Swiss Loga Calculator, 15m cylindrical slide rule by
Daemen-Schmid of Uster, Zurich, circa 1900, with minor damage. The Loga Calculator AG was
founded in 1900 by Heinrich Daemen Schmid and existed according to the Swiss commercial
register until 2018, but stopped manufacturing analog mathematical instruments as early as 1978.
The company was initially based in Zurich, and from 1911 in Uster near Zurich. Loga Calculator
was probably the world's leading manufacturer of cylindrical slide rules. The company offered
cylindrical slide rules with scale lengths of 1.2 m; 2.4 m; 7.5 m; 10 m; 15 m and 24 m. How many
cylindrical slide rules were manufactured is unknown. In addition to cylindrical slide rules Loga
Calculator has also produced circular slide rules. The dating of slide rules is generally difficult. The
company's estate in the Swiss Economic Archives of the University of Basel does not contain any
further details. .....................................................................................................................................80
000
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11058. Keleti Istennő szobor. Csont. jelzés nélkül XX. sz. eleje. / Oriental godess figure. Bone. 29 cm .......80 000
11059. Orosz tetraptichon (4 oldalú fém ikon). Öntött patinázott bronz. 18x42cm. Az első három táblán a
liturgiai év 12 főünnepe (Dodekaorton), az utolsón négy Istenanya-ábrázolás (Hodigitria,
Eleussza, Orans) látható. Felül Krisztus keresztre feszítése, a Szentháromság és az Istenanya
magasztalásának ábrázolása látható. Oroszország, 19. század. Ez az összecsukható tetraptichon
négy összecsukható panelt tartalmaz, így a tetraptichon laposan összecsukható. A mű így
egyfajta hordozható oltárképként funkcionál. A triptichon keresztény jelentőségén túlmenően a
vallási felhangoktól függetlenül is jelentős művészi teljesítményről tanúskodik. A figurák erősen
stilizáltak, a bizánci és a keleti ortodox művészet jellegzetességeit idézik. A figurákat ráadásul
bőséges zománcozás veszi körül. Az üvegzománcot a bronzba öntött cellákba helyezték - szinte a
champlevé zománcművészethez hasonlóan - különféle tekervényes lombozatú, arabeszk és
geometrikus formákba. A hatás vizuálisan látványos és művészi kivitelezésű. ..................................70 000
11060. Tevan Margit (1901-1978): Art Deco dísztál, 1930 körül, vörösréz, jelzett, kopásnyomokkal d:36
cm. Tevan Margit Munkácsy Mihály-díjas magyar ötvösművész, érdemes és kiváló művész. Tevan
Margit 1901. január 18-án született Békéscsabán (Magyarország) zsidó családban. Édesapja egy
jelentős szerkesztőséget vezetett, és támogatta művészeti tanulmányait a budapesti
Iparművészeti Főiskolán. Tanulmányainak egy évében Tevan a kor leghíresebb aranyművészeinél
az aranyművességre szakosodott: Richard Zutt és Kiss Ferenc . Mivel az ékszerkészítés nem
érdekelte, később csatlakozott Vértes Árpád műhelyéhez, amely "Stúdió" néven volt ismertebb .
1927-ben feleségül ment Engel Miklós vegyészmérnökhöz és Budapestre költözött. Fiuk, Engel
Tevan István ismert könyvillusztrátor volt. ..........................................................................................60 000
11061. Jelzés nélkül: Magyar Királyi Léügyi Hivatal Tisztelezdíja 1939. Krómozott talpon, réz glóbusszal,
tetején krómozott repülő. Apróbb lepattanásokkal, 14x10x26cm Magyar Királyi Légügyi Hivatal
(LüH, a Kereskedelmi Minisztérium V. légiforgalmi szakosztálya) mely hivatalosan 1924. április
10-én kezdte meg működését, mint a légierő vezérkarának fedőszerve. A Vassel Károly vk.
ezredes (azaz légügyi főigazgató) irányítása alatt működő szervezet valójában a Honvédelmi
Minisztérium költségvetéséből részesedett, célja a katonai repülés személyi és logisztikai-anyagi
kereteinek megteremtése volt. A hivatal kezelésébe kerültek a már meglévő repülőterek
(Budapest-Mátyásföld, Szombathely, Szeged, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Kaposvár, Miskolc)
és megkezdődött a meteorológiai-, valamint a rádió szolgálat felállítása és folyamatos bővítése,
fejlesztése is. A személyi állomány rejtéséhez a különböző polgári és rendfenntartó (zömmel
csendőri) szervezetek nyújtottak segítséget. A katonai rendfokozatokat a légügyi ellenőr
(hadnagy), légügyi aligazgató (alezredes) stb.megnevezések helyettesítették. Forrás:
m.militaria.hu .......................................................................................................................................70 000
11062. Kálvin János reformátor portréja, papírmasé, jelzés nélkül, 1900-1910 körül, kopásnyomokkal.
Szecessziós, virágdíszes, kissé sérült fakeretben. 58x48 cm ............................................................48 000
11063. 19. századi orosz ikon: Ünnepi ikon. Tojástempera, fa. Sérült. 35,5x31cm ........................................40 000
11064. 19. századi orosz ikon: Szent Márton. Tojástempera, fa. Sérült. 22x18cm ........................................40 000
11065. Japán váza. Öntött, patinázott bronz. Felületén relief japán daru madarak. Japán, Meiji-kor, 1900
körül. Jelzett. m: 20 cm, d: 20 cm .......................................................................................................36 000
11066. Horthy Miklós kormányzó mellképe kitüntetésekkel. Ceruza, papír, László jelzéssel. Dekoratív,
üvegezett fakeretben, 29×21,5 cm ......................................................................................................34 000
11067. Horthy Miklósné Purgly MAgdolna mellképe. Ceruza, papír, László jelzéssel. Kissé foltos.
Dekoratív, üvegezett fakeretben, 29×21,5 cm ....................................................................................34 000
11068. Ezüst (Ag) nyelű sétapálca. Feketére pácolt pálca. Fogóján szecessziós ornamentikával, XX.
század eleje, Korának megfelelő állapotban. Jelzett. H: 89 cm A botokat és sétabotokat sokkal
inkább társadalmi jelzőként használták, mintsem a mobilitást segítő eszközként. A
műalkotásokhoz hasonlóan tekintettek rájuk, és gyakran díszes díszítésekkel látták el őket. A
korszak számos sétabotja ma is megtalálható a világ leghíresebb gyűjteményeiben, köztük olyan
jól ismert neveknél, mint a Tiffany és a Faberge. A 17. és a 19. század között még a kisebb
tervezők is népszerűségre tettek szert, ha a "megfelelő" emberek használták a sétabotjaikat.
Akárcsak ma. A tengeren túl az amerikai elnökök gyakran kaptak ajándékba egyedi sétabotokat
és botokat, amelyeket inkább használtak, minthogy gyűjtői darabként tárolták volna. Bár
eredetileg a nők kezdték el használni a sétabotjukat parfümjeik praktikus tartójaként, a férfiak sem
maradtak le sokkal lemaradva. A régens kori Angliában a férfiak sokkal nagyobb mértékben
használták a sétapálcájukat - a parfümökön messze túlmutatóan! Fegyvereket, kábítószereket és
alkoholt rejtettek a bot hosszában, amelyhez könnyen hozzáférhettek, ha egyszerűen lecsavarták
vagy felcsapták a tetejét. Voltak olyan sétabotok is, amelyek muskétaként funkcionáltak, vagy
mérgezett nyilakat és horgászbotokat tartalmaztak. ...........................................................................30 000
11069. Gésa, faragott csont figura, fa talapzaton, m: 17 cm ..........................................................................30 000
11070. Thangka (jelentése "festett tekercs"), XX. század első fele, gouache, nemezelt selyem,
feltehetően Kinában készült. Sérülésekkel, kopásokkal, gyűrődésekkel, feltekert állapotban,
89x65cm. A festmény központi részében "Meilong-ban" Thousand-Armed Avalokiteshvara Sahasrabhujasahasranetra (Ezer-fegyveres vagy karú, bódhiszattva) látható. Ő az egyik
legszélesebb körben tisztelt bodhiszattva a főáramú mahájána buddhizmusban. Csenrezig (tibeti),
Kuan-Yin / Guanyin (kínai), Lokeshvara (szanszkrit) és Kannon (japán) néven is ismert. A
buddhista irodalomban Avalokiteshvara összesen 33 különböző megnyilvánulását írják le,
beleértve a női megnyilvánulásokat is, mindegyiket a különböző lények elméjének megfelelően.
Szanszkrit nyelven Avalokiteshvara-t Padmapani ("A lótusz tartója") vagy Lokeshvara ("A világ
ura") néven is említik. Tibeti nyelven Avalokiteshvara Jainraisig/Chenrezig néven ismert, és azt
mondják, hogy a Dalai Lámában, a Karmapában és más magas lámákban testesül meg.
Avalokiteshvara felett az ő emanációi, a Zöld Tara (jobbra) és a Fehér Tara (balra). Lent
Mahakala (balra) a Vajrayana, a kínai ezoterikus és a tibeti buddhizmusban (lásd Citipati),
valamint a Chan és a Shingon hagyományokban 14
dharmapala néven ismert védőistenségként is
megjelenik, Zambala (kozépen) (Sárga Dzambala, Sárga Kubera): Sárga Zambala a bőség és a
jómód istensége. Hatásai: jószerencse, erkölcsi tisztaság, hosszú élet. Főbb atribútuma a
patkány. Manjushri (balta) nevének jelentése ,,nemes ragyogás". .....................................................28 000

11071. Keleti csont és ébenfa dobozka, állat figurákkal. d: 10 cmm m: 19 cm XX. sz. eleje. / Oriental bone
and ebenwood box 20 cm ...................................................................................................................28 000
11072. Jelzés nélkül: Danzig / Gdańsk címeres dísztál. A mottójukkal (Nec temere, nec timide) jelentése:
sem hebehurgyán (vakmerően), sem félénken. Kézzel kalapált vörösréz, kopásnyomokkal,
d:42cm ................................................................................................................................................26 000
11073. cca 1920 Bocskai kabát. Megkímélt szép állapotban .........................................................................24 000
11074. Watermann jelzett, ezüst szecesszós virág díszítéssel, jelzett 14 arany heggyel. / Waterman silver
coated fountain pen with 14 C gold pin. ..............................................................................................20 000
11076. 1927 Táncrend. 4 oldalas Márton Lajos tervezte grafikával, egymást átfedő képekkel, szív alakú
papír borítóval + bőr borítású, domborműves puder párnával. Készítette Tull Victor udvari szállító.
Minimális sérüléssel. .............................................................................................................................8 000
11077. XIX. század vége: Berlini kulcs. Más néven Schließzwangschlüssel. Korának megfelelő állapotban.
h:14cm. Arra tervezték, hogy az embereket arra kényszerítsék, hogy bezárják és bezárják az ajtót,
általában a főbejárati ajtót vagy a közös udvarra vagy bérházba vezető kaput. A kulcs már a 19.
században megoldást jelentett az ilyen tömbházak (Mietskaserne) közös ajtóin keresztül történő
bejutás problémájára. A berlini kulcsot Johannes Schweiger berlini lakatos találta fel, és az Albert
Kerfin & Co. cég 1912-től tömegesen gyártotta. 1912-től az újabb zártechnológiák megjelenésével
ez a fajta zár és kulcs egyre kevésbé elterjedt. ....................................................................................6 000
11078. cca 1910 Szürke selyem tábori sapka. Feltehetően a rózsa szerint Ferenc József nevelőintézeté,
kék béléssel. Sérült ...............................................................................................................................5 000
11079. cca 1930 Rózsadombi Tenisz Club gumibélyegzője Bienenstock Lipót kis réztáblával jelzett
terméke. d: 4 cm ...................................................................................................................................4 000
11080. Kínai márvány kép. Kézzel festett, XIX. sz. ragasztott 31x31 cm / Chinese marble picture. Hand
painted, cracked. 31x31 cm ..................................................................................................................3 000
11081. Antik vadásztőr. Réz keresztvas, hüvely, figurális díszítéssel, csont markolattal. 36 cm / Antique
hunter dagger. Copper, bone. .............................................................................................................50 000

Szobrok, plakettek
11090. Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975): Lenin. Terrakotta, m: 46 cm fa talapzat nélkül, jelzett:
Kisfaludi Stróbl. A szovjet időkben Vlagyimir Iljics Lenin, az orosz forradalmár és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége első vezetőjének szobrai erőteljes politikai szimbólumok
voltak. Lenin szobrát 1965. November 7-én a Nagy Októberi Szocialista Forradalom
negyvennyolcadik évfordulóján avatták fel a szombathelyi Március 15. téren. Az magas
posztamensen álló alakos bronz szobrot Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész készítette,
ennek kicsinyített mása a mostani aukción szereplő tétel. A 20. század nagy részében a
hatalmas Szovjetunió minden szegletében, valamint a keleti blokk országaiban is megtalálhatóak
voltak Lenin monumentális ábrázolásai. Különböző méretűek és pózúak voltak, és különböző
anyagokból készültek, de mindig a hivatalos kánont tükrözték Lenin ábrázolása tekintetében. A
globális proletariátus egységét, a jóléti államot, a világforradalom álmát és a közös kommunista
jövőt képviselték. ...............................................................................................................................120 000
11091. Donáth László: Vitéz nagybányai Horthy Miklós mellszobra / büszt, m: 25 cm 3,5 kg Jelzés a
talpán. ...............................................................................................................................................100 000
11092. Kárpáti Tamás (1949- ): Angyal. Öntött, patinázott bronz. Jelezve hátoldalon lent: KT. E/A
(művészpéldány) m:25cm .................................................................................................................100 000
11093. Dechandt Antal (1959-): Obeliszk, 2006. Mahagóni talapzat, tölgy felsőrésszel, tetején csont
berakással. Jelzett az alján. m: 67 cm ................................................................................................95 000
11094. R. Kiss Lenke (1926 - ): Flóra. 1980 körül. Öntött, patinázott bronz, márvány talapzaton. M:36cm ...95 000
11095. Asszonyi Tamás (1942-): Petőfi Sándor: Szeptember végén. Bronz kisplasztika. Jelzett. 29x20 cm
Farost alapon. .....................................................................................................................................90 000
11096. Kocsis Előd (1948-): Veronika kendője, bronz, jelzett (K 1996), 1/3, márvány talapzaton,22,5x16,5
cm, teljes, talapzattal: m: 30,5 cm, talapzat, 7x7x8 cm .......................................................................80 000
11097. Fekete György (1932-2020): Absztrakt forma, 1969. Faszobor. Jelzett az alján. Apró
kopásnyomokkal. m: 31 cm, d: 7 cm ...................................................................................................50 000
11098. Szöllőssy Enikő (1939-): Balaton Tihanynál hullámlovasokkal. Bronz relief, fa hordozón, jelzés
nélkül, 16×26x1,5 cm ..........................................................................................................................30 000
11099. Finta Sándor (1881-1951): Nyitrai hősök emlékműve. Az 1848-as szabadságharc honvédeinek.
Patinázott fém. 25 cm .........................................................................................................................26 000
11100. Szamosi Imre (1887-1965): Olvasó férfi. Bronz, jelzett, márvány talapzat, m: 27 cm ........................24 000
11101. Győrfi Sándor (1951-): Női akt. Öntött, patinázott bronz, márvány talapzaton, jelzett, m: 26 cm .......16 000
11102. Carl Kauba (1865-1922) "A Mechanikus" Bronz, patinával. Téglalap alakú talapzat zöld
márványból, fehér erezettel. Jelezve "KAUBA.C" és "Schuch L.Utoda" 16 x 8 x 13 cm Carl
Kauba 1865. augusztus 13-án született Bécsben. A gyűjtők ma már Remington és Russell
mellett az amerikai western egyik nagyszerű ábrázolójaként tartják számon. Témái jellemzően
amerikai indiánok, borjúhordók, cowboyok és vadlovasok és mechanikusok voltak. Amerikai
bronzszobrai mellett Kauba egy életen át készített európai stílusú szobrokat is. Munkásságát az
Atlanti-óceán mindkét partján teljes mértékben megbecsülték. ........................................................300 000
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11103. Jelzés nélkül: Női akt angyalszárnyakkal. Öntött, patinázott bronz, márvány talapzaton, lábánál
javításnyomokkal, m:60cm ................................................................................................................100 000
11104. Fritz Kochendörfer (1871-1942): "Fiatal lány mellszobra". Alabástrom, márvány talapzaton,
oldalán jelzett, München 1890 körül. Korának megfelelő kopásokkal, egy két apró lepattanással.
m:24cm ...............................................................................................................................................80 000

Órák
11122. Patek Philippe zsebóra cca 1914. Jelzett szerkezettel, Szerkezet szám 181217. Számlapon
néhány kis folttal, fém tokkal. Működő, jó állapotban. d: 50 mm / Patek Philippe metal pocket
watch ...................................................................................................................................................40 000
11123. Junghans zsebóra. Fém tokos, plexi elszíneződött de egyébként szép, működő állapotban d: 50
mm ........................................................................................................................................................5 000

Fényképezőgépek, kamerák, kellékek
11135. Emil Busch antik nagy méretű diavetítő készülék. Jelzett, eredeti dobozában kompletten csak égő
nélkül. Doboz mérete 60 cm / Emile Busch antique glass slide projector. Without bulb but
otherwise complete. ............................................................................................................................40 000
11136. Fotó puska készlet tartalék objektívvel, kompletten, dobozzal, kissé kopott / Photo Sniper Zenit-E
Tair-3-PHS 300mm f:4,5 M-42mm full set. ..........................................................................................30 000
11137. cca 1935 Norton Univex Universal Camera, amerikai No. 00 filmes fényképezőgép, jó állapotban /
Vintage American film camera ............................................................................................................11 000

Játékok
11150. cca. 1942. III. Reich Wehrschach "Tak-Tik" III. birodalom, társasjáték, Wehrmachts-Modell 12.
Műanyag figurákkal, eredeti dobozában, Tartalma: 1 db játéktábla, 2 figurakészletet műanyag
figurával (piros 18 db / kék 17 db), 4 oldalas játékszabály. Kopott, sérült. .........................................50 000
11151. Víg egyszeregy társasjáték, eredeti dobozában, teljes .........................................................................8 000
11152. Csizmás Kandúr társasjáték, eredeti dobozában, figurákkal ................................................................8 000
11153. Tombola társasjáték, eredeti dobozában, jó állapotban........................................................................8 000

Parafilatélia
11170. 1903 Kertészeti kiállítás Szatmár 5 klf levélzáró kisív / 5 mini sheets of labels ..................................20 000
11171. 1914 Magyar Kukorica Kiállítás levélzáró kisív / mini sheet of label .....................................................4 000
11172. 1915 Hadikiállítás Debrecen levélzáró vágott 9-es tömb / label block of 9 .........................................18 000
11173. 1918 Vöröskereszt segélybélyeg kisív / charity stamp mini sheet ........................................................5 000
11174. 1922 Az országos cserkészkiállítás emlékére 2 db levélzáró / labels .................................................12 000
11175. 1925 Aero Szeged 1000K és 2000K félhivatalos ívszéli repülőbélyegek + 2000K színváltozat +
értékszám nélküli 1000K ívszéli + 2000K ívközéprészes fordított négyestömb eltolódott
színnyomattal. Érdekes és ritka összeállítás!! / Airmail stamps small lot: semi-official 1000K and
2000K + colour variety + block of 4 and margin stamp with missing numbers .....................................3 000
11176. 1928 3 klf Gyermekmentés segélybélyeg 6-os tömb / charity stamps 3 different blocks of 6 .............12 000
11177. 1929 Szegedi II. Országos Bélyegkiállítás levélzáró négyestömb / label block of 4 .............................5 000
11178. 1930 Igazságot Magyarországnak levélzáró 12-es tömb / label block of 12 .........................................6 000
11179. 1931 Budafoki Polgári Lövész Egyesület lőtérfelavatása levélzáró kisív / label mini sheet ................20 000
11180. 1932 III. Philprok 2 klf légiposta levélzáró / labels ................................................................................6 500
11181. 1933 Polgári Lövészegyesületek országos céllövő bajnoksága 2 klf levélzáró / labels ........................8 000
11182. 1934 3 klf Magyar Turista Szövetség vándorgyűlése Bélapátfalván levélzáró / labels .......................12 000
11183. 1937 Aranykoszorús mesterverseny fordított állású emlékív pár / souvenir sheet pair ........................6 000
11184. 1937 Horthy-kupa levélzáró / label........................................................................................................8 000
11185. 1939 Sporttal a hazáért Duna Sportklub levélzáró / label ...................................................................10 000
11186. 1944 Orosházi Bélyeggyűjtők Egyesülete 6 klf levélzáró / labels .........................................................5 000
11187. 1946 A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa 4 darabos propaganda bélyeg sorozat eredeti
tokban / 3rd congress of the Hungarian Kommunist Party set of 4 propaganda stamps in original
folder .....................................................................................................................................................4 000
11188. 1959 Légrády Sándor: 75 éves a LEHE zöld levélzáró próbanyomat teljes ív 2 x 15 fogazatlan
levélzárót tartalmaz / Proof imperforate sheet in red colour ..................................................................5 000
11189. 1959 Légrády Sándor: 75 éves a LEHE piros levélzáró próbanyomat teljes ív 2 x 15 fogazatlan
levélzárót tartalmaz / Proof imperforate sheet in red colour ..................................................................5 000
11190. 1959 Légrády Sándor: 75 éves a LEHE szürke levélzáró próbanyomat 15-ös ív / proof sheet of 15
labels by Legrady ..................................................................................................................................5 000
11191. 2016 Első székely levélzáró 10-es tömb / label block of 10 ..................................................................7 000
11192. Légrády Sándor Gamma levélzáró terv / essay ....................................................................................3 000
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11193. Levélzárók, reklámbélyegek, jótékonysági bélyegek hatalmas, több ezer darabos gyűjteménye
másodpéldányokkal. Főleg külföldi anyag sok némettel, osztrákkal, franciával, angollal,
osztrákkal 4 db 30 lapos A/4 berakóban. Gyűjtésre, továbbadásra, felbontásra egyaránt alkalmas
szép anyag!! / Large collection of a few thousand advertising, charity, Christmas, propaganda
labels, mostly foreign material with some duplicates, in 4 large stockbooks. ...................................500 000
11194. Svájc tájak levélzáró 30-as ívdarab / Swiss landscapes labels sheet of 30 ..........................................3 000

Okmánybélyegek
11210. 1854 Pozsony, Pressburg hirdetmény 1854 zöld/kék 1kr hirdeménybélyeggel / 1 kr blue/green
announcement stamp (140 000) .........................................................................................................40 000
11211. Mihai Cocojar: Catalogul timbrelor fiscale Romanesti 1856-2006 / Román okmánybélyeg katalógus,
benne helyi kiadások, vignetták, külön judaica fejezettel ......................................................................4 800
11212. 1858 25 klf bélyeg ...............................................................................................................................75 000
11213. 1866 Székely néplap 1 kr hírlapilletékkel ellátott lapra nyomtatva ........................................................5 000
11214. 1868 90kr négyescsík ...........................................................................................................................4 000
11215. 1868-1876 10 klf bélyeg, mindegyiken papírránc / 10 different stamps with paper creases ...............12 000
11216. 1870 50kr papírránccal (hiányzó sarok) / with paper crease (missing corner) ......................................5 000
11217. 1870 12kr hártya papíron, elkopott levél és erezet / on thin paper, plate flaw ......................................3 000
11218. 1880-1887 5 db bélyeg, mindegyiken papírránc / 5 stamps with paper creases ..................................9 000
11219. 1880-1887 4 db extra széles bélyeg / 4 wide stamps ...........................................................................4 000
11220. 1880-1891 Kb. 500 db 2,50Ft okmánybélyeg ívhelyre azonosítva, ívrekonstrukciós
feldolgozásként, 10 lapos nagyalakú berakóban / 500 Hungarian fiscal stamps identified for sheet
positions, in stockbook ........................................................................................................................38 000
11221. 1883 50kr HAMISÍTVÁNY a posta kárára, nagy okmánybélyeg ritkaság / FORGERY at the
expense of the treasury.......................................................................................................................40 000
11222. 1894 gr. Andrássy Géza vasgyára, Betlér, rendkívül magas illetékbélyeg lerovás. 15x20ft + 1 Ft +
25 kr, összesen 301Ft 75 kr / Extremly large amount of doc. spamps franking on receipt .................65 000
11223. 1898 5K ívsarki 12-es tömb karton nyomat a mintaalbumból / block of 12 on cardboard paper ........24 000
11224. Rózsahegy 1913 Városi illeték 1K használatlan hármas csík (120.000) Rendkívül ritka!! / Stripe of
3. Very rare! ........................................................................................................................................20 000
11225. 1913 Zsolna városi okmánybélyeg / fiscal stamp ................................................................................12 000
11226. 1914 20K ívsarki 10-es tömb karton nyomat a mintaalbumból / Corner block of 10 printed on
cardboard paper ..................................................................................................................................20 000
11227. 1914 Zombor városi okmánybélyeg kettős fogazással / fiscal stamp with double perforation ..............5 000
11228. 1914 Zombor városi okmánybélyeg papírránccal / fiscal stamp with paper crease ..............................3 000
11229. 1918 Budapesti vigalmi adó bélyegek 4f és 50f hatoscsíkok ................................................................4 600
11230. 1920-1926 5 klf vasúti anyagbélyeg....................................................................................................10 000
11231. 1921 Pécs Hirdetési bélyeg 2kr és 5kr négyestömbök .........................................................................4 000
11232. 1923 Kivonat 2x20f postabélyeggel + 2x40K illetékbélyeggel illetékelve............................................12 000
11233. 1925 Abauj-Torna vármegye 10.000K/1000K/20K ínségbélyeg 10-es tömb (rozsda) / block of 10
charity stamp .......................................................................................................................................20 000
11234. 1926-1932 Gyula 15fm 50f és 2P négyestömbök, fordított párokkal ....................................................6 000
11235. 1929-1979 50P okmánybélyeg rézkarc terve Légrády Sándor 50 éves munkássága emlékére
készült emléklap kék színben / souvenir card .......................................................................................5 000
11236. 1929-1979 50P okmánybélyeg rézkarc terve Légrády Sándor 50 éves munkássága emlékére
készült emléklap barna színben / souvenir card ...................................................................................5 000
11237. 1929-1979 50P okmánybélyeg rézkarc terve Légrády Sándor 50 éves munkássága emlékére
készült emléklap zöld színben / souvenir card ......................................................................................5 000
11238. 1934 1P hajtott teljes ív / folded complete sheet...................................................................................3 000
11239. 1934 3P hajtott teljes ív / folded complete sheet...................................................................................3 000
11240. 1937 Légrády Sándor grafikusművész szignált okirati illetékbélyeg vázlata / Fiscal stamp essay of
S. Légrády, signed ................................................................................................................................5 000
11241. 1945 1 millió P okirati illetékbélyeg pár (160.000) ...............................................................................75 000
11242. 1945 2P okirati illetékbélyeg négyestömb ...........................................................................................12 000
11243. 1946 Kisdedóvói oklevél 140 db 10P illetékbélyeggel ........................................................................12 000
11244. 1948 Szikszó 80f illetékbélyeg próbanyomata négyestömbben / block of 4 proof ..............................16 000
11245. 1948 Szikszó Vigalmi adó ellenőrzés illetékbélyeg négyestömb / block of 4 fiscal stamp ..................16 000
11246. Dr. Flóderer István: Magyar okmánybélyegek kézikönyve (Budapest, 1990) / Hungarian Fiscal
Stamps Handbook.................................................................................................................................4 000

Okmányok
11260. 1868 Fuvarlevél a Honvéd hajóról, kék "HONVÉD" hajó bélyegzővel ................................................22 000
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11261. 1869 Fuvarlevél a Gran hajóról, kék "GRAN" hajó bélyegzővel .........................................................26 000
11262. 1876 Szerződés magas illeték lerovással: 3x20Fl (1870)+ 1x75kr (1873), 1x7Fl (1868) (245 500)
/ Contract with large franking ............................................................................................................120 000
11263. 1898 Jendrassik Ernő (1858-1921) orvos, bel- és ideggyógyász, fiziológus részére szóló hivatalos
értesítés, hogy az Magyar Tudományos Tagja érdemei elismeréseképpen őt levelező tagjává
választotta, stencilezéssel sokszorosított szöveg, fejléces papíron, de Szily Kálmán (1838-1924)
főtitkár (1889-1905), fizikus saját kezű aláírásával. ............................................................................15 000
11264. 1902 Déva, a Transsylvania Conservgyár fejléces levélpapírjára írt levél, a gyár igazgatójának saját
kezű aláírásával ....................................................................................................................................1 600
11265. 1907 Bp. IV., Mössmer József Koronaherceg utcai vászon, fehérnemű és kelengye kereskedő
dekoratív fametszetes fejlécű levélpapírja, hajtva, de jó állapotban .....................................................3 000
11266. 1907 Wekerle Sándor (1878-1963) pénzügyminiszter (és miniszterelnök, második
Wekerle-kormány,1906. április 8. 1910. január 17.) autográf aláírása egy kinevezési papíron,
Jámbor László zsombolyai (Temes vm., Jimbolia/Hatzfeld) m. kir. adóhivatali segéd részére,
fejléces papíron, papírfelzettel, hajtva...................................................................................................6 000
11267. 1909 Lengyel Árpád (1886-1940) orvos, a Titanic tragédiájának idején az RMS Carpathia
hajóorvosaként részt vett a mentésben, díszes diplomája, Pázmány Péter Egyetem, Sághy Gyula
(1844-1916) rektor és Preisz Hugó (1860-1940) autográf aláírásaival, 3 korona okmánybélyeggel,
rajta fölülbélyegzés pecséttel, hajtásnyomokkal, gyűrődésekkel. Üvegezett fa keretben. 47x65 cm.
A mentésben kulcsszerepe volt, a Carpathiára érkező túlélőket ő fogadta, amikor beemelték a
hajótörötteket. Lengyel Árpád unokájának elmondása alapján a Titanic hajótöröttjeinek a
kimentése hatalmas lelki megrázkódtatást jelentett neki, később sem szívesen beszélt róla
egy-két szakmai felkérést kivéve. Többet nem szállt tengerre. / 1909 Diploma of physician Árpád
Lengyel (1886-1940), ship's medical officer of the RMS Carpathia at the time of the sinking of the
RMS Titanic. He played a key role in the salvage operation, welcoming the survivors on board the
Carpathia. Later he very seldom talked about the tragedy, as it was a huge emotional shock for
him. Árpád Lengyel never set sail again. In his memoirs, Árpád Lengyel wrote: "We could hardly
cope with all the work and consolation. It was horrible to see all these people, women screaming
for their husbands and children who were lost before their eyes, and here and there lonely children
who had lost their parents. We comforted the poor with sobbing hearts... It was a very sad journey
back (to New York), with only weeping and wailing everywhere...". Paper with some creases.
Framed. 47x65 cm ..............................................................................................................................50 000
11268. 1910 Körmöcbánya, Hieronymi Károly (1836-1911) kereskedelemügyi miniszter aláírása Erdély
Gyula ministeri osztály tanácsos bírói kinevezésén, fejléces papíron, eskütételi papírral, 1910.
március, szakadásokkal, .....................................................................................................................10 000
11269. 1919 Kézdi-Kovács Elemér (1898-1976) festőművész igazolványa, Képzőművészek és
Iparművészek Szakszervezeteinek Szövetsége tagsági jegye, Herman Lipót (1884-1972) elnök és
Hoffmann Lajos titkár autográf aláírásaival, hátoldalán havi befizetéseket igazoló pecsétekkel,
6,5x10,5 ................................................................................................................................................3 000
11270. 1920 Arad, négytagú magyar család repatriálási engedélye, fotókkal. .................................................4 000
11271. 1921 Házalókönyv férfiruha és cipőárura kiállítva, sok bejegyzéssel, belső rész a borítótól elvált ......5 000
11272. 1922 Nagykállói Kállay Tibor (1881-1964) pénzügyminiszter (második Bethlen-kormány, 1921.
december 3.-1924. február 20.) aláírása, egy számvevőségi tanácsosi kinevezésen. .........................8 000
11273. cca 1930 Óvórendszabályok a ragályos nemi betegségek ellen. Bp., én., Stádium-ny., 31 p. Kissé
foltos papírkötés, a prostituált részére szóló igazolvány rész kitöltetlen. ............................................30 000
11274. 1933 Fényképes vadászjegy, kissé foltos .............................................................................................3 000
11275. 1938 Magyar Amtőrfilm Szövetség diplomája Lénárd Endre Filmsztárok banditája c. filmjéért. 31x25
cm .........................................................................................................................................................5 000
11276. 1939 Nyilaskeresztes Párt ideiglenes fényképes tagsági igazolvány, tagdíjbélyeggel .......................30 000
11277. 1942 A kormányzói kabinetiroda által kitöltött okmány vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976)
újonnan kinevezett honvédelmi miniszter eskütételére .........................................................................8 000
11278. 1944 A svájci követség mint a jugoszláv érdekek képviselőjének igazolása magyar származású,
jugoszláv állapolgár részére. Schutzpass . / Swiss Schutzpass for Jugoslavian - Hungarian person
.............................................................................................................................................................30 000
11279. 1945 Helyfoglalási engedély (fényképes igazolvány) utcai árusok és cipőtisztítók részére .................3 000
11280. 1946 Nagy Ferenc (1903-1979) miniszterelnök gépelt levele Major Máté (1904-1986)
Kossuth-díjas építész részére, melyben a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál a műszaki szak
mérnöki létszámába a IV. fizetési osztályba miniszteri osztályfőnökké lépteti elő, 1946. jul. 18.,
fejléces papíron, Nagy Ferenc miniszterelnök saját kezű aláírásával. ................................................20 000
11281. 1951-1955 Szécsén Mihály (1897-1968) író, színpadi szerző, forgatókönyvíró (A tizedes meg a
többiek) Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapjának fényképes tagsági könyve ................................5 000
11282. 1959 Bp., a Budapesti Kerékpáros Szövetség által kiállított, kézzel rajzolt, grafikus oklevél, a 200
km-es országúti bajnokság győztese, Török Győző (1935-1987), az Újpesti Dózsa kerékpárosa
részére. Vegyes technika, papír, jelzett (Szakács S. 1959). A Budapesti Kerékpáros Szövetség
elnökének és titkárának aláírásával, pecsétjével. Hártyapapírral, a hártyapapíron és a hátoldalon
Szakács S. festő, grafikus pecsétjével jelzett. Szélein sérült, szakadozott. Feltekerve, 59x42 cm ....20 000
11283. 1986 "Aranytőr" adományozó oklevél Dr. Geller Sándor rendőrezredes részére, Kamara János
(1927-2000) belügyminiszter saját kezű aláírásával, eredeti nylon díszmappában + 1996 Dr. Geller
Sándor ny. rendőr vezérőrnagy részére 65. születésnapja alkalmából volt munkatársai által átadott
emléklap ................................................................................................................................................5
000
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11284. 1866 Szombathely, Díszes molnár céh mester levél, töredezett viaszpecséttel, aláírásokkal, hajtott,
kissé foltos, 39x49 cm ...........................................................................................................................8 000

Történelmi dokumentumok, kéziratok, érdekességek
11295. cca 1680-1744 Gazdaság szadási könyve, a vett és kiadott jószágokról, gazdaságilag fontos
eseményekről kb 200 kézzel, magyar nyelven beírt oldalon. Néhány lap sérült, Könyvtest elvált a
korabeli bőr kötéstől. Érdekesség! ......................................................................................................30 000
11296. 1818-1850 Rendkívül izgalmas régi emlékkönyv, benne számos magyar és német nyelvű
bejegyzéssel, kézzel rajzolt és egy berakott színes illusztrációival. Aranyozott haránt-alakú
egészbőr-kötésben, aranyozott lapélekkel, sérült tokban, kopott borítóval, 11x19 cm. Izgalmas,
gyűjtői darab........................................................................................................................................20 000
11297. 1833. A budai magyar Nemzeti Színházban a pest megyei tisztviselők Ideális páholyának
megváltására szolgáló összeg fizetésükből való levonásáról rendelkező levél Nyáry Pál
(1805-1871) politikus, később Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, képviselő, az Országos
Honvédelmi Bizottmány tagja aláírásával és Alsó és felsőkorompai Simontsits János (1783 -1856)
királyi tanácsos, alispán, a Nemzeti Színház igazgatójának autográf írásával és aláírásával 26x21
cm .......................................................................................................................................................10 000
11298. 1833. A budai Nemzeti Színházban a pest megyei tisztviselők Ideális páholyának megváltására
szolgáló összeg a megyei tisztviselők fizetését, valamint a levonást tartalmazó táblázata. A teljes
összeg 300 forint volt, melyet Sigray Zsigmond házi főadószedő szedett be a tisztviselőktől, és a
kimuattásra rávezett nyugta szerint adott át Pály Elek, született: Lukits Pál, (1797-1846.) színész,
a magyar opera megalapítójának, főpénztárnoknak. Pály Elek és Fáy András (1786-1864. író,
politikus, a nemzet mindenesének, a szinház igazgatójának két negyedéves átvételt igazoló
aláírásával + hozzá Pály egy külön nyugtája. Színháztörténeti, történelmi, társadalomtörténi
különlegesség! ....................................................................................................................................30 000
11299. 1835 március 15. A budai magyar játékszínház javára ajánlott összeg befizetéséről szóló nyugta
Döbrentei Gábor (1785-1851) igazgató, költő, királyi tanácsos, az MTA tagja, a történelem szó
megalkotójának autográf írásával és aláírásával 26x21 cm ...............................................................10 000
11300. 1847 Ney Ferenc (1814-1889) hírlapíró, színműíró, iskolaigazgató, a festészeti akadémiát
gyámolító egyesületnek titkárának (1847-1854) saját kézzel írt levele, saját kezű aláírásával, a
"Hazai Ipar" fejléces papírján, hajtott, Pest, 1847. nov. 4. ....................................................................8 000
11301. cca 1850-1900 Familiae Kalmar de Jászberény, nemesi címer, akvarell, üvegezett keretben,
47×36 cm ............................................................................................................................................11 000
11302. 1851 Deák Ferenc (1803-1876) államférfi, miniszter autográf levele Kehidai birtokáról Bécsbe. A
címzett Kis(s) Lajos hivatalnok, aki korábban a Helytartótanácsnál, majd 1848-ban a Deák által
vezetett igazságügyminisztériumban osztálytanácsos. A levélben közelgő látogatásáról ír,
melynek során szívesen eltöltene egy napot a Kis családnál. Utána pedig egészségügyi utazást
tervez Francia- és Németországba valamint Svájcba. Ezen kívül megemlíti hogy a tartozásának
kamatait majd személyesen fizeti meg. Hű barátod, Deák aláírással. Két beírt oldal, bélyeggel,
kis hiánnyal. Deák a szabadságharc leverése után sértetlenül távozhatott és háborítatlanuk
élhetett Kehidai birtokán, visszavonultságban, passzív ellenállásban ..............................................140 000
11303. 1851 Tiszteletbeli kanonoki kinevezés kellemesi Melczer Ferenc részére Ferencz József császár
saját kezű aláírásával 55x36 cm Szakadással / Prebendary warrant with auograph signature of
Emperor Franz Joseph. Torn. ...........................................................................................................100 000
11304. 1861 Scitovszky János ((1785-1866) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
örökadomány-levele Forster János részére, az Érsekújvár melletti Nagykér körüli birtokról. 20 p.
Autográf aláírásával valamint tanuként gróf Nyáry Rudolf és más tanuk aláírásaival. Borítékkal.
Illetékbélyegekkel. ...............................................................................................................................30 000
11305. 1869 Andrássy Gyula grófnak eladott pesti városligeti földek vételárának kiegyenlítéséről
valamint tulajdonjog bekebelezési engedély Rupp György termény nagykereskedőtől, budapesti
virilistől, aláírásával. Ritka, sárga papírú 15Ft és 2 db fehér papírú 20Ft okmánybélyegekkel. .......100 000
11306. cca 1870 Jókai Mór (1825-1904) író Fekete gyémántok című művének kéziratából két egymás
utáni oldal ("Az ördögűző"), hátoldalon Feszty Masa (1895 - 1979) festőművész, Jókai Mór
unokájának autográf sorai "Nagy szeretettel Erzsikének - Masa" .....................................................220 000
11307. 1870 Bécs, kilátás az Albrecht főherceg palota 3. emeletéről a várra, hátoldalon feliratozott
akvarell kép, 14,5×17,5 cm .................................................................................................................16 000
11308. 1872 Országgyűlési meghívó. Ferenc József (1830-1916) király és Lónyay Menyhért (1822-1884)
miniszterelnök által saját kezűleg aláírt meghívó az 1872. évi Országgyűlésre herceg Szász
Coburg Koháry Lipót részére. A hajtásoknál szakadással, papírfelzetes viaszpecséttel. / Invitation
for the National Assembly with autograph signatures of the Emperor Franz Joseph and Prime
MInister Menyhert Lónyay ...................................................................................................................50 000
11309. 1881. Munkácsy Mihály (1844-1900) Krisztus Pilátus előtt c. képének első bemutatása
alkalmából, az ő tiszteletére, Párizsban tartott dísz ebéd menükártyája, a az első oldalon
Munkácsy albumin fotójával és autográf soraival "A mdm Michelle - - - - si j'ose" (ford: ha merem)
A bankettet június 21-én tartották. A kép csak a következő évben érkezett meg Magyarországra
hiszen Fraciaország után Bécsben is kiállították, Magyarországon is óriási várakozás és
felfokozott izgalom kísérte. A Műcsarnoknál, ahol kiállították, lovasrendőröknek kellett fenntartani
a rendet és még így yis előfordult, hogy a tömeg áttörte a korlátot. Már ekkor gyűjtés indult, hogy
az állam vásárolja meg az alkotást, de ez akkor nem sikerült, a megrendelő New Yorkba
szállította. A magyar állam végül csak 2015-ben vásárolta meg a művet. Munkácsy Mihály,
részben ennek az alkotásnak köszönhetően 1882-ben nemességet kapott Ferenc Józseftől. 4
oldal, restaurált, szép állapotban. .....................................................................................................200 000
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11310. 1886 Szél György (1834-1891) bárándi lelkész autográf levele fiának, Szél Kálmán nagyszalontai
esperesnek, lánya, Szél Piroska (1865-1886) halálára részvétnyilvánító soraival. Szél Kálmán
(1838-1928) református esperes, Arany János veje, 1863-ban házasságra lépett Arany
Juliannával, Arany János költő leányával, aki 1865-ban meghalt. Ebből a házasságból született
leánya, Szél Piroska, a költő unokája. Szél Kálmán kezdeményezte a nagyszalontai Arany János
Emlékmúzeum alapítását. Egy beírt oldal, hozzá sérült borítékkal. ....................................................30 000
11311. 1888 Szegfi Mór Mihály (1825-1896) az 1848-as márciusi ifjak egyike, író, újságíró, zsidó szépíró
autográf kondoleáló levele ügyvédjének. Egy beírt oldal ....................................................................10 000
11312. 1889 marosnémeti és nádaskai ifj. báró Edelsheim-Gyulai Lipótné Odescalchi Irma hercegnő
(1863-1924) saját kézzel írt munkáltatói igazolása, bizonyítványa, saját kezű aláírásával, fejléces
papíron, viaszpecséttel, 15 kr. okmánybélyeggel. hajtásnyomokkal, javítással, 20x13 cm ..................5 000
11313. cca 1890 Nagyküküllői Székely Vasút, Héjjasfalva-Székelyudvarhely vasútvonal,
Székelyudvarhely mozdonyszín vizállomási berendezés és kovácsműhely, tervrajzok, kézzel
rajzolt (tus, akvarell), pauszpapír, kissé sérült, kartonra kasírozva, négyfelé hajtva, 84x34 cm .........15 000
11314. 1890 Jules Lefebvre (1836-1911) francia festőművész saját kézzel írt levele, saját kézzel írt
aláírásával, francia nyelven...................................................................................................................6 000
11315. 1890 Adorján Ármin, született Auspitz (1867-1938) újságíró, szerkesztő, ügyvéd, a naagyváradi
Szabadság c. lap főszerkesztőjének levele Szél Kálmán nagyszalontai esperesnek, melyben apja,
Szél György, mint Bihar megye legrégebben szolgálatban lévő papja életrajzát kéri megjelentetni
a megye képes naptárában. 3 beírt oldal, borítékkal. .........................................................................15 000
11316. 1894 Émile Ollivier (1825-1913) francia miniszterelnök, Liszt Ferenc vejének autográf levele /
Autoraph letter of Émile Olivier (1825-1913) prime minister of France and son in law of Franz Liszt
on two pages .......................................................................................................................................15 000
11317. 1894 Kossuth Lajos (1802-1894) arcképével díszített gyászjelvény, sérült, d: 5,5 cm + cca
1930-1940 Régi nemzetiszínű kokárda, középen nemzetiszín jelvénnyel, 28x9 cm ..........................40 000
11318. 1895 ifj Tisza Kálmán (1867-1947), a miniszterelnök fiának saját kézzel írt levele Szél Kálmán
nagyszalontai esperesnek melyben fia, ifj Tisza István (1886-1918) iskolai vizsgájához kér
segítséget. Három beít oldal, borítékkal..............................................................................................20 000
11319. 1895 gróf Apponyi Lajosné Scherr-Thoss Margit (1848-1931) grófné saját kézzel írt munkáltatói
igazolása, bizonyítványa, saját kezű aláírásával, sérült, hiányos viaszpecséttel, 2 db 7 kr. és 1 db 1
kr. okmánybélyeggel, hajtott, ................................................................................................................5 000
11320. 1895 Eötvös Lóránd (1848-1919) levele Szathmáry György (1845-1898) újságíró, politikusnak
melyben a Kispest és Szentlőrinci iskola ügyéhez kér támogatást 4 beírt oldal. ................................80 000
11321. 1896 Ezredéves kiállítás - Magyar selyem. Koronás magyar kiscímert, babérágakkal, valamint
virágokat ábrázoló díszes selyem emléktárgy. Korának megfelelő állapotban, 21,5x8,5 cm .............10 000
11322. cca 1900 Vojnich Oszkár (1864-1914) utazó, vadász, vadászati író saját kézzel írt levele "Kedves
Géza" megszólítással, az "Országos Kaszinó" fejléces papírján, saját kezű aláírásával, valamint
névjegykártyájával.................................................................................................................................8 000
11323. cca 1900 Feszty Árpád (1856-1914) saját kezű sorai, "Kedves Barátom" megszólítással, saját kezű
aláírásával, névjegykártyáján. ...............................................................................................................8 000
11324. cca 1900 Oravicabánya-Németbogsán (Boksánbánya)-Resica helyi vasút vonalának sokszorosítot
térképe, 1:150000, német nyelvű feliratokkalhajtásnyommal 34x42 cm / map of the local railway
Oravica-Boc?a-Resita ...........................................................................................................................8 000
11325. 1900 Párizs, Gárdonyi Géza (1863-1922) író, költő saját kezűleg megírt képes levelezőlapja,
lánya, Gárdonyi Gizella (1889-?) (1908-ban elmebajt diagnosztizáltak nála, 1912-ben apja az egri
irgalmasok kórházában helyezte el) számára a párizsi világkiállításról hazaküldve ...........................10 000
11326. 1900 Tisza Kálmán (1830-1902) miniszterelnök saját kézzel írt levele Szél Kálmán nagyszalontai
esperesnek melyben tankönyvek ügyében érdeklődik. Egy beírt oldal, borítékkal. / Hand written
letter by Hungarian prime minister Kálmán Tisza to Kálmán Szél, dean in Salonta ...........................40 000
11327. cca 1900-1910 Felsőbátkai Bátky Zsigmond (1874-1939) néprajztudósnak, a Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztálya (gyakorlatilag a Néprajzi Múzeum főigazgatója (1919-1934))
vezetőjének saját kézzel írt levele feltehetőleg gróf Teleki Pál (1879-1941) részére, benne a
néprajzi osztály kézi könyvtárának katalógusának megküldéséről és egyéb könyvészeti dolgokról.
Bátky Zsigmond saját kezű aláírásával, a "M. N. Muzeum Néprajzi Osztálya", két beírt oldal, 2 sztl.
lev. + 1939 Bátky Zsigmond irodalmi munkássága. Összeáll.: Gunda Béla, Krompecher Bertalan,
Szendrey Ákos. Különlenyomat a Néprajzi Értesítő 1939. 3-4. számából. Bp., 1939., Kertész
József, 363-374 p................................................................................................................................11 000
11328. 1901 Kammerer Ernő (1856-1920) ja Szépművészeti Múzeum első igazgatójának (1901-1914)
saját kézzel írt köszönő levele, 1901. okt. 6., saját kezű aláírásával. ...................................................6 000
11329. 1908 (Balatonszentgyörgy), Wágner Géza (1879-1939) festőművész saját kézzel írt elismervénye,
1908. I./18., Paur Géza (1870-1945) festőművész, illusztrátor, művészeti író részére, saját kezű
aláírásával. ............................................................................................................................................6 000
11330. 1908 A király személye körüli miniszteri hivataltól érkezett levél a Törley családnak, melyet a
Ferenc József által adományozott nemesi címereslevél mellé mellékeltek. .......................................10 000
11331. 1911 lemhényi Gábor Áron (1814-1849) tüzér őrnagy és családja leszármazása, története,
leszármazási táblával. Stencilezéssel sokszorosított példány, de benne kézzel írt résszel,
javításokkal, pecsétekkel, okmánybélyegekkel, sérült, javított, hajtott. ...............................................28 000
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11332. 1914 Az Osztrák-Magyar Monarchia nevében a szerb kormánynak az I. világháború kitöréséhez
vezető ultimátumot átadó belgrádi nagykövet, Lovag Giesl Vladimír, a magyar miniszterelnöknek
július 23-án küldött távirata, melyben értesíti a magyar hatóságot, hogy az ultimátumot átadta. /
1914 Cover of the telegraph to the Hungarian prime minister from the ambassador of the
Austro-Hungarian Monarchy to Belgrade in which he states that the ultimatum that led to the
outbrake of the WW. I. was handed over to Serbian minister Lazar Pacu. .......................................150 000
11333. 1917 Juhász Gyula (1883-1937) író, költő szegedi magán ideggyógyintézeti anamnézise, melyben
korábbi öngyilkossági kísérleteinek részletes leírása is megtalálható 2 beírt oldal, mely
ideggyógyintézete utalásával zárul. Regdon Károly főorvos aláírásával ............................................20 000
11334. 1921 Thorma János (1870-1937) autográf bizonyítványa a Nagybányai Szabad Festőiskola
igazgatójaként Apáti-Abkarovics Béla (1888-1957) festőművésznek az iskola kitűnő eredménnyel
történt elvégzéséről ...............................................................................................................................8 000
11335. 1925 Thorma János (1870-1937) Nagybányán kelt autográf levele Apáti-Abkarovics Béla
(1888-1957) festőművésznek, melyben egy eladott képéről ír, és kéri, hogy ne szóljon az ezer lei
kedvezményről. .....................................................................................................................................8 000
11336. 1925 Győzelmi fegyverünk. Az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület által kiadott, névre
szóló "Nemzeti Ereklye" tanúsítvány, a történelmi Magyarország valamennyi vármegyéjének
kézzel rajzolt címerével és az összes vármegyéből származó földet tartalmazó ércbullával, fa
keretben, 39×25 cm ............................................................................................................................65 000
11337. 1926 Wagner: Tristán és Izolde előadás szereposztása, kézzel írt, szecessziós stílusú
illusztrációval díszített, 14,5x11 cm.......................................................................................................4 000
11338. 1926 Thorma János (1870-1937) autográf oklevele a Nagybányai Festők Társaságának elnökeként
Apáti-Abkarovics Béla (1888-1957) festőművész felvételéről, hajtásnyommal .....................................9 000
11339. 1928 Harsányi Kálmán (1876-1929) költő, író, drámaíró, színikritikus autográf levele Pekár
Gyulának, a Petőfi társaság elnökének, melyben ékes szavakkal megköszöni a Petőfi nagydíjat. 2
beírt oldal. .............................................................................................................................................5 000
11340. 1930 Alföldi vőfély könyv, Bíró Ambrus tulajdona, kézzel írt füzet, 42p ................................................8 000
11341. cca 1935 Molnár C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus által kézzel írt levél ismeretlennek, Jenő
megszólítással, amelyben egy díjra beadott festményekről, általa illusztrált könyvekről és
metszetekről állít össze listát. Másfél beírt oldal, Molnár C. Pál autográf aláírásával és
bélyegzőjével, hajtásnyomokkal, kisebb szakadásokkal. ......................................................................8 000
11342. 1938-1939 Két Nyárasd Felszabadult 1938. november 7. "Az anyaországhoz visszacsatolt
Csallóköz szívében rejtőző igénytelen kis faluból röppen ki ezen örömmámortól ittas
megemlékezés. ..." 1938. októbertől 1938. decemberig tartó napló a visszacsatolásról Alsó- és
Felsőnyárasd (ma: Nyárasd), ismeretlen személy tollából, 16 gépelt oldal a lapok szélein
nemzetiszín, kézzel írt, festett, az oldalán zöld zsinórral fűzött, irredenta borítóval, rajta
ajándékozási sorokkal: "Alsónyárasd 1939. okt. 3. Magduskának testvéri szeretettel ajánlja Zoli" A
borítón kis foltokkal, kis szakadásokkal. .............................................................................................30 000
11343. 1939 Kuzmich Gábor (1886-1958) a M. Kir. Posta vezérigazgatójának, a M. Kir. Kereskedelem- és
Közlekedésügyi Minisztérium Államtitkárának gépelt levele Légrády Sándor (1906-1987) grafikus
részére, hogy a megjelent bélyegek tiszteletpéldányait megküldi, fejléces papíron, Tersztyánszky
Ákos saját kezű aláírásával, 1939. dec. 21., borítékkal. .......................................................................5 000
11344. 1939 Tersztyánszky Ákos (1876-1956) M. Kir. Posta vezérigazgatójának, a M. Kir. Kereskedelemés Közlekedésügyi Minisztérium Államtitkárának gépelt levele Légrády Sándor (1906-1987)
grafikus részére, hogy a megjelent bélyegek tiszteletpéldányait megküldi, fejléces papíron,
Tersztyánszky Ákos saját kezű aláírásával, 1939. jun. 21., borítékkal. ................................................5 000
11345. 1940 Lehár Ferenc (1870-1948) zeneszerző német nyelvű, autográf levelezőlapja Papházy
Istvánnénak / 1940 Autograph postcard of Franz Lehar (1870-1948) ................................................13 000
11346. cca 1940 Róna Emy (1904-1988) Az utolsó bohém című könyv illusztrációit tartalmazó eredeti
vázlatfüzete, tusrajzokkal, szép állapotban, 36p .................................................................................30 000
11347. 1940 Kolozsvár, meghívó Erdély visszatérte alkalmából rendezett hódoló díszünnepélyre, Horthy
Miklós részvételével. Meghívó, program + belépőjegy .........................................................................6 000
11348. 1946 Szenes Piroska (1897-1972) író, újságíró 7 oldalas interjú-levele Vass László (1905-1950)
újságírónak, melyben írói pályafutásáról, meneküléséről, honvágyáról és amerikai indulásának
nehézségeiről vall. Gépirat, kézírással kiegészítve, kijavítva,. Borítékkal. .........................................30 000
11349. cca 1950 Horthy Miklós autográf köszönő sorával és aláírással ellátott üdvözlő kártyája 14x9 cm ...30 000
11350. cca 1950 Horthy Miklós autográf köszönő sorával és aláírással ellátott üdvözlő kártyája 14x9 cm ...30 000
11351. cca 1950-60 Munkácsy Mihály (1844-1900) Honfoglalás c. monumentális festményéről, egyik
főművéről készült ösz. 9 db fotó, amelyek restaurálás előtti, közbeni és utáni állapotát szemlélteti.
Egyik felvételen Sárdy Brutus (1892-1970) restaurátor, festőművész. Egyik fotó hátoldalán
feliratozott. 9x11 cm (1 db), 18x12 cm (1 db), 24x18 cm (7 db). Művészettörténeti ritkaság! .............12 000
11352. cca 1952 Vázlatfüzet benne rajzokkal, bejegyzésekkel, beragasztott nyomtatványokkal, Bihácsi
György névbejegyzéssel az elején, "Villamos Vasuttal 5 A Szocializmusért/MÁV. Villamos
Felsővezeték Építésvezetőség" mellette egykorú beragasztott fotókkal, villamos mozdony grafika,
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára készült vázlatrajz és szöveg (Kőbánya Felső P.U.) más
vázlatrajzok, jegyzetek, és néhány beragasztott nyomtatvány, szakadt elülső borítóval, 24x34 cm ..15 000
11353. 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.
Szép állapotban. / 1953 Hungary - England 6:3, legendary football match booklet, and an entry
ticket to the Wembley Stadium, where the Golden21
Team of Hungary defeated England. In good
condition. .............................................................................................................................................60 000

11354. 1953 Londoni diadal. 6:3. Beszélő képek diafilm tekercs az Aranycsapat londoni játékáról és a
győztes labdarúgó csapat budapesti fogadtatásáról. Korabeli teljes diafilm. Hozzá egy 2011-es
újságcikk, mely szerint a diából összesen két példány ismert, kis szakadással / 1953 Rare slide
film of the London match of the Hungarian Golden team of football. Original footing .With an article
stating that only two copies of the film exist, with fault ........................................................................40 000
11355. cca 1960 Mokép vállalat belső használatú film ismertetői külföldi filmekről. Összesen kb 520 db
különböző film rövid leírása, instrukciók a film propagandához. Kétoldalas nyomtatványok,
kilyukasztva dossziéhoz. .....................................................................................................................50 000
11356. cca 1960-1970 Pannónia P20 motorkerékpár műszaki részletrajzai, összesen 48 db. Több
különböző méretben, vegyes állapotban.............................................................................................15 000
11357. 1965 Veres Péter író, pártvezér, miniszter által írt levelezőlap .............................................................5 000
11358. 1970 Nyisztor Zoltán (1893-1979) író, szerkesztő autográf képeslapja Madridból Londonba a
Hungarian Week c. lap szerkesztőjének Aranyi Annának .....................................................................3 000
11359. 1974-1978 Szocreál plakát-, oklevél-, bélyeg-, stb. tervek, kézzel készült egyedi grafikák, némelyik
jelzett, vegyes méretben .....................................................................................................................10 000
11360. 1975 Czóbel Béla festőművész autográf üdvözlőlapja sógórnőjének, Modok Istvánnénak. .................8 000
11361. 1976 Borsos Miklós (1906-1990) szobrászművész saját kézzel írt levele eredeti borítékjában
Marton Endrének, melyben megköszöni a jókívánságokat baráti üdvözlettel .....................................14 000
11362. Dohnányi Ernő (1877-1960) zeneszerő autográf kottái 21, nagyrészt kétoldalas lap. + Dohnányi,
Ernst von: Ruralia Hungarica. Seven Pieces for Pianoforte. Op. 32/a - Budapest, cop. 1925,
Rózsavölgyi & Co - Sérült kiadói papírkötésben .................................................................................20 000
11363. 1684 Rozsnyó, Thököly Imre levele Selmecbánya magisztrátusának, amelyben kéri őket, hogy
(meg nem nevezett) hadbiztosa útján küldjenek neki segélyt (subsidium). Papír, Thököly
aláírásával, papírfelzetes rányomott viaszpecséttel, hátulján későbbi feljegyzéssel. 1684
Rožňava, a letter sent by Emeric Thököly to the magsitrate of Schemnitz in which he asks them
to support him via his military commissioner. On paper with Thököly's signature and vax seal on
it, with later notes on its back. Egy beírt oldal ...................................................................................300 000
11364. 1928 "IX. Olympiad 1928 St. Moritz Amsterdam" feliratú és olimpiai öt karikás hímzésű selyem
zsebkendő, hajtásnyomokkal, foltos, kis lyukkal, 21x21 cm .................................................................5 000

Aláírás
11375. 1904 Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész autográf sorai feleségének címezve, valamint
további neves festőművészek autográf aláírásaival: Markó Ernő (1868-1945); Déry Béla
(1870-1932), a Nemzeti Szalon későbbi igazgatója; Rubovics Márk (1867-1947); Újházy Ferenc
(1827-1921); további két beazonosítandó aláírással, munkácsi zsidó férfiakat ábrázoló képeslapon ..5 000
11376. 1904 Fedák Sári (1879-1955) színésznő fotója Strelisky műterméből, a színésznő saját kezű
dedikációjával Pásztor Árpád író, újságírónak, mint egyik darabjának címszereplője, szép
állapotban, 21×13 cm ..........................................................................................................................12 000
11377. cca 1920-1940 Nagy autogram gyűjtemény, 7 füzetben és 1 borítékban, beragasztott és bírt
aláírásokkal, bennük számos nagyon neves vagy ismert művésszel, köztük: Thomas Mann,
Jávor Pál, Uray Tivadar, Somlay Arthur, Várkonyi Zoltán, Vaszari János (festő), ifj. Latabár
Árpád, Szőke Szakáll, Beregi Oszkár, Basilides Mária, Székely Mihály, Dayka Margit, Pethes
Sándor, Gozon Gyula, Tolnay Klára, Kabos Gyula, Páger Antal, Fejtő Ferenc, Baktay Ervin,
Mühlbeck Károly, Kassák Lajos, Szép Ernő, Gaál Mózes, Feleky Kamill és mások aláírásaival. ....140 000
11378. 1921-23 Csók István (1865-1961) festőművész és tanár, Lyka Károly (1869-1965) rektor és Balló
Ede (1859-1936) festőművész és tanár autográf aláírásai Kézdi-Kovács Elemér (1898-1976)
festőművész fényképes leckekönyvében, Képzőművészeti Főiskola, okmánybélyegekkel,
papírfelzettel, vászonkötésben, jó állapotban .......................................................................................5 000
11379. 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 (kihajtható
táblák) t. Első kiadás. Nagyon gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas képanyaggal
illusztrált. Az MLSZ 25 éves jubileuma alkalmából kiadott könyv. 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, a
borítón kis kopásnyomokkal, a gerincen kis foltokkal, két lap kijár (214-219), de egyébként jó
állapotban. Dr. terjékfalvi Parcher Félix (1876-1933) diplomata rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter, berni magyar követség vezetője (1921-1931) részére dedikált példány.
,,Méltóságos Terjékfalvi Parcher Félix meghatalmazott miniszter, Bernben. A Lausanne-i és berni
győzelmek emlékére. Hálás tisztelettel A M. L. Sz. nevében a ... Bern 1929 ápril 14-én." Az
aláírók között Földessy János (1888-1965) szövetségi kapitány, a könyv szerkesztőjének
aláírásával, valamint a 1929. április. 14.-én a Svájc - Magyarország (4:5) labdarúgó mérkőzésen
résztvevő válogatott labdarúgók aláírásaival, közte, Ströck Albert (1903-1971), Toldi Géza
(1909-1985), Dénes József (1905-1936), Borsányi Ferenc (1902-1958), Kvasz János
(1905-1970?), Weinhardt Ferenc (1903-1980), Fogl Károly (1895-1969), Opata Zoltán
(1900-1982), Takács József (1904-1983), Emődi Rezső (Emmerling, 1903-1976), Hirzer Ferenc
(Híres, 1902-1957), (Kompóti-) Kléber Gábor (1901-1973) aláírásaival, valamint Minder Frigyes
(1880-1968) MLSZ háznagya, volt labdarúgó, és volt szövetségi kapitány, Mamusich Mihály
(1888-1956) az MLSZ válogató bizottságának tagja, Nemzeti Sport munkatársa aláírásaival. Egy
azonosítatlan aláírással. Rendkívül izgalmas, egyedül álló gyűjtői darab. / The Hungarian football
and the Hungarian Football Federation. 1897-1901-1925. Edited by János Földessy. Bp., 1926,
Hungarian Football Federation, 670 p. + 3 (openable tables) t. First Edition. With a lot of
black-and-white photographs and a lot of information. The book was published on the occasion of
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the 25th anninversary of the Hungarian Football Federation.
Gilt linen-binding, with little spots on
the spine and little worn on the cover, two pages are coming out (214-219.) In good condition.
With dedication to Phd. Félix Parcher of Terjékfalva, diplomat, Hungarian ambassador, the leader
of the Hungarian Embassy in Bern, Switzerland. For the memory of the victorious match (Bern, 14.
April. 1929, Switzerland - Hungary 4:5.) With the autograph signatures of János Földessy
Hungarian national team manager, and the editor of the book, and the members of the Hungarian

Football team (Albert Ströck, Géza Toldi, József Dénes, Ferenc Borsányi, János Kvasz (?),
Ferenc Weinhardt, Károly Fogl, Zoltán Opata, József Takács, Rezsó Emődi (Emmerling), Ferenc
Hirzer (Híres), Gábor (Kompóti-) Kléber. And with signatures of Frigyes Minder, and Mihály
Mamusich, members of the Hungarian Football Federation. With one unidentified name and one
questionable name. It is a very exciting, collectible item. ..................................................................40 000
11380. 1926 BEAC Kanári-szigeteki túrájának résztvevői által aláírt képeslap (Pluhár István, Stoffián
János, Szántó, Kovács, Marcinkó, Boór) ............................................................................................20 000
11381. 1928 Gróf Zselénszky/Zelenski Róbert (1850-1939) nagybirtokos, közgazdasági író, császári és
királyi kamarás, főrendiházi tag saját kézzel írt képeslapja, saját kezű aláírásával, Santiago-ból,
Chiléből, haza, Fótra, gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska (1879-1958) részére, 8x13 cm ..........5 000
11382. 1933 Debrecen, Mykyscha Taras zongoraestjének műsora a művész autográf aláírásával /
autograph signature ..............................................................................................................................5 000
11383. 1933 FTC algériai túrájáról hazaküldött képeslap aláírásokkal ...........................................................20 000
11384. 1934 Szeged, Fischer Annie zongoraestjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11385. 1934 Engel István zongoraestjének műsora a művész autográf aláírásával ........................................5 000
11386. 1934 Debrecen, Ungár Imre zongoraestjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11387. 1934 Debrecen, Juan Manén hegedűestjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11388. 1935 Szeged, Schumann Elisabeth dalestjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11389. 1935 Szeged, Marian Anderson ária és dalest műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11390. 1936 Szeged, Gina Cigna ária és dalest műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11391. 1936 A Kispest FC labdarúgócsapatának tagjai által aláírt képeslap Id. Puskás Ferenc, (Purczeld),
Székely, Varga, stb. ............................................................................................................................15 000
11392. 1936 A Phöbus labdarúgói által aláírt képeslap (P. Szabó, Wéber, Turay II., stb.) ..............................5 000
11393. 1937 Szeged, Bokor Margit ária és dalestjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000
11394. 1937 Ludwig Hirschfeld (1882-1942) osztrák kabarészerző, rendező, dramaturg saját kezűleg
megírt, aláírt, őt ábrázoló képes levelezőlapja / Postcard written and signed by Ludwig Hirschfeld
(1882-1942) Austrian cabaret writer, director........................................................................................3 000
11395. 1938 Slavia Praha-FTC 2:2 mérkőzésről hazaküldött képeslap aláírásokkal (Tátrai, Polgár, Sárosi,
Lázár, Toldi, Kemény, stb.) .................................................................................................................20 000
11396. 1938 Schlosser Imre és a magyar futball 35 esztendeje, írta Schlosser Imre, a szerző saját kezű
aláírásával, fotókkal, 189p ..................................................................................................................14 000
11397. 1939 Nápolyi sport bajnokságról küldött levelezőlap 8 magyar sportoló aláírásával, közötte Szabó
Lóránt ökölvívó. .....................................................................................................................................5 000
11398. cca 1940 Svéd Sándor operaénekes aláírt műsorreklám .....................................................................5 000
11399. 1940 Bajor Gizi (1893-1951) színésznő eredeti fotója, rajta dedikációjával és aláírásával, üvegezett
fa keretben, 17×12 cm ..........................................................................................................................7 000
11400. 1941 Seress Rezső (1899-1968) zeneszerző, zongorista autográf aláírása őt ábrázoló fotólapon ......3 000
11401. 1941 Seress Rezső (1899-1968) zeneszerző, zongorista autográf aláírása, két általa szerzett dal
(Gyerünk Bodri kutyám...; Komáromi polgármester leánya) nyomtatott kottáján, kissé foltos, szakadt
...............................................................................................................................................................4 000
11402. 1943 vitéz Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona (1918-2013) aláírása egy vöröskeresztes
bizonyítványon, ...................................................................................................................................15 000
11403. 1945 Nagy Imre leendő miniszterelnök által aláírt rendőri kinevezés, kartonra kasírozva .................11 000
11404. 1947 Magyar-Osztrák sakk válogatott tagjai által aláírt levelezőlap 14 sakkozó aláírásával Kossa
István miniszternek, egyesületi elnöknek. / Austrian Hungarian chess team autograph signed
postcard by 14 chess champions to Hungarian minister. Magyaro .....................................................15 000
11405. 1947 Sparta - Ujpest (5:2) barátságos labdarúgó mérközésről a magyar csapat tagjai által aláírt
képeslap. Tóth, Balogh II. Laborcz, Horváth, Nagymarosi, Markusovszky, Egresi, Szusza,
Zsengellér, Várnai / Autograph signed postcard of Ujpest football players from a match against
Sparta in Prague .................................................................................................................................10 000
11406. 1947 Olaszország - Magyarország (3:2) labdarúgó mérkőzésről a magyar csapat tagjai által aláírt
képeslap. Tóth, Rudas, Balogh II, Králdi, Szűcs, Nagymarosi, Egresi, Szusza, Zsengellér. /
Autograph signed postcard of the Hungarian national team football players from a match against
Italy......................................................................................................................................................30 000
11407. 1947 Alexandria- Ujpest (0:0) barátságos labdarúgó mérközésről a magyar csapat tagjai által
aláírt képeslap. / Autograph signed postcard of Ujpest football players from a match against
Alexandrie ...........................................................................................................................................10 000

11408. 1947 Az FTC labdarúgói által Máltáról hazaküldött képeslap a játokosok Mátrai, Dékány, Kertész,
stb / Autograph signed postcard of the Hungarian football team FTC. ...............................................10 000
11409. 1948 Grasshoppers - Ujpest (6:0) barátságos labdarúgó mérkőzésről a magyar csapat tagjai által
aláírt képeslap. Károlyi, Balogh II. Laborcz, Nagymarosi, Egresi, Szusza, Várnai / Autograph
signed postcard of Ujpest football players from a match against Grasshoppers in Zürich .................10 000
11410. 1948 Ujpest - Egyiptom olimpiai válogatott (0:0) labdarúgó mérkőzésről a magyar csapat tagjai
által aláírt képeslap. Károlyi, Balogh II. Laborcz, Králdi, Nagymarosi, Egresi, Szusza, Várnai /
Autograph signed postcard of Ujpest football players from a match against the Egypt Olympic
team ....................................................................................................................................................10 000
11411. 1948 AS Roma - Ujpest (1:2) barátságos labdarúgó mérközéásről a magyar csapat tagjai által
aláírt képeslap. Tóth, Balogh II, Laborc, Szűcs, Szusza, Bódis, Várnai stb / Autograph signed
postcard of Ujpest football players from a match against AS Roma ...................................................20 000
11412. 1948 A MATEOSZ labdarúgói által Hollandiából küldött képeslap rajta az Aranycsapat
játékosának Grosics Gyulának és a többi játékos aláírásával / Autograph signed postcard of the
Mateosz Hungarian football team inc. Gyula Grosics member of the later Golden Team ..................11 000
11413. 1949 Moszkvai sakk olimpia magyar és nemzetközi sakk bajnokok által aláírt levelezőlap 25
sakkozó aláírásával Kossa István miniszternek, egyesületi elnöknek. / autograph signed postcard
by 25 chess champions to Hungarian minister. ..................................................................................15 000
11414. 1955 december 31. Málta-Kinizsi (Ferencváros) 2:2 labdarúgó mérkőzésről hazaküldött képeslap
a játékosok aláírásaival Gulyás - Henni II., Mátrai, Dalnoki - Szabó I. László, Ombódi - Kertész
Tamás, Láng K., Orosz, Vilezsál, Fenyvesi, Orosz. és mások. Ragasztónyommal. / Hungarian
football team Kinizsi (FTC) Malta. Glue mark .....................................................................................12 000
11415. 1949 Keszthelyi ökölvívó versenyről küldött üdvözlőlap 9 aláírással. Töttös, Kóger, Régi ... / Boxers
autograph signed postcard....................................................................................................................7 000
11416. 1956 Honthy Hanna (1893-1978) színésznő, primadonna fotója Marton Éva opera-énekesnőnek,
a milánói Scala tagjának saját kezű dedikációjával ............................................................................11 000
11417. 1957 Latabár Kálmán (1902-1970) színművész fotója, Áldor fotó pecséttel jelezve, hátoldalon
Marton Éva opera-énekesnőnek írt saját kezű soraival és aláírásával ...............................................11 000
11418. 1957 Szegedi nemzetközi Maratonversenyről 17 versenyző aláírásával küldött levelezőlap /
Marathonist athletes autograph signed postcard ................................................................................15 000
11419. Sárdy Brutus (1892-1970) festőművész 1959-ben rendezett kiállítása alkalmából készített
vendégkönyv, sok-sok neves festőművész, művészettörténész és más személyiség autográf
aláírásával: Kmetty János, Farkasházy Miklós, Miháltz Pál, Istókovits Kálmán, Bor Pál, Benkhard
Ágost, Csejtei Joachim Ferenc és felesége, Baksa Soós György, Leszkovszky György, Remsey
Iván, Pogány Ö. Gábor, Frank János, B. Supka Magdolna, Pataki Dénes, Abonyi Arany, Csap
Erzsébet, Darázs Endre, Devich Sándor, Rév Miklós stb., valamint hosszab-rövidebb
bejegyzésekkel Haranglábi Nemes József, Bényi László, Szalontay József, D. Borbély Gizella,
Heitler László stb. tollából. Az aláírások jelentős része beazonosításra vár! Összesen több mint
400 autográf aláírással. Vászonkötésben, egyik lap kijár. ..................................................................20 000
11420. 1959 Haladás Vasutas SE-nek küldött levelezőlap a Szegedi nemzetközi Maratonversenyről 13
versenyző aláírásával / Marathonist athletes autograph signed postcard ..........................................12 000
11421. cca 1960 Tóth Géza olimpiai ezüstérmes súlyemelő képeslapja feleségének. ....................................3 000
11422. 1961 Magyarország-Uruguay labdarúgó mérkőzésről küldött képeslap a magyar válogatott
tagjainak aláírásával Bozsik, Fazekas, Mátrai, Sárosi, Mészöly, Sipos, stb. / Autograph signed
postcard of the Hungarian football team from the match against Uruguay. ........................................20 000
11423. 1963 Rudas Ferenc válogatott és FTC labdarúgó és felesége Antal Márta olimpiai ezüstérmes
gerelyhajító autográf képeslapja Bécsből .............................................................................................6 000
11424. 1967 Az Omega zenekar tagjainak aláírásai a Országos Rendező Iroda (ORI) 1967. Halló itt
Balaton, zenés camping prospektus hátoldalán, 11,5x21 cm Kóbor János 'Mecky' (1943- 2021)
énekes, Benkő László 'Laci' (1943-2020) billentyűs, Molnár György 'Elefánt' (1949 - ) gitáros,
Mihály Tamás 'Misi' (1947-2020) basszusgitáros, Presser Gábor 'Pici' (1948-), (kivéve Laux József
'Blöró' (1943-2016) dob, ütőhangszerek). Az aláírások érdekessége, hogy Kóbor János még nem
Meckyként írta alá. ..............................................................................................................................10 000
11425. 1968 A Bilbao - FTC labdarugó mérkőzésről küldött képeslap a Fradi játékosainak aláírásával
Takács, Novák, Bálint, Havasi, Horváth, Szűcs, Broilovits, Albert, Varga, Rákosi, stb
Ragasztónyommal. / Autograph signed postcard of the Ferencváros Hungarian football team. With
glue marks...........................................................................................................................................11 000
11426. 1970 Páncsics Miklós olimpiai bajnok labdarúgó által Belgrádból írt autográf képeslap / Autograph
postcard of Miklos Pancsics, olympic champion football player. ...........................................................6 000
11427. 1972 Földi Imre olimpiai bajnok súlyemelő és Szepesi Ádám atléta által aláírt és rajzolt képeslap a
müncheni olimpiáról. .............................................................................................................................4 000
11428. 1976 Bajkóné Révész Zsuzsa szakíró levelezőlapja Victor Vasarely (1906-1997) festő, szobrász
nevében Marton Endre igazgatónak, melyben megköszöni a meghívást, Vasarely aláírásával ..........5 000
11429. 1987 Németh Miklós közgazdász, leendő miniszterelnök által aláírt köszönőkártya ............................5 000
11430. 1988 Mensáros László színművész által írt autográf képeslap Mariazellből ........................................4 000
11431. 1988 Konrád János olimpiai bajnok vízilabdázó által írt képeslap Mexikóból. ......................................5 000
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11432. cca 2000 Horn Gyula volt miniszterelnök, külügyminiszter által aláírt fotó ...........................................6 000
11433. Zakariás József (1924-1971) olimpiai bajnok labdarúgó, edző, az Aranycsapat tagja által írt
sajátkezű levél, aláírt fotója (6x9 cm) + nagy méretű Aranycsapat fotó / Autograph letter and
signed photo of Jozsef Zakariás, member of the Hungarian Golden football Team ...........................10 000
11434. Jurij Alekszejevics Gagarin (1934-1968) és Valentyina Tyereskova (1937- ) szovjet űrhajósok
aláírásai emlékborítékon / / Autograph signature of Yuriy Alekseyevich Gagarin (1934-1968) and
Valentina Tereshkova (1937- ) Soviet astronauts on special cover ....................................................80 000
11435. Hubermann Bronislaw hegedűművész estjének műsora, a művész autográf aláírásával ....................5 000
11436. Szántho Enid ária és dalestjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph signature .........5 000
11437. Aday Piroska estjének műsora a művész autográf aláírásával / autograph signature ..........................5 000
11438. Bartók Béla és Basilides Mária autográf aláírása Győry Béla zenepedagógus névjegyén .................20 000
11439. Mazzacurati Bendetto gordonkamávész estjének műsora, a művész autográf aláírásával ..................5 000
11440. Adele Kern kamaraénekesnő estjének műsora, a művész autográf aláírásával ..................................5 000
11441. Feuermann Emanuel gordonka művész estjének műsora, a művész autográf aláírásával ..................5 000
11442. Jacques Thibauld hegedűművész estjének műsora, a művész autográf aláírásával ...........................5 000
11443. A Gertler quartett targjainak (Gertler Endre, Pierre de Groote, Révész László, Marcell Louon)
aláírása koncertjük műsorfüzetén .........................................................................................................5 000
11444. Kodály Zoltán, Nádler Róbert, Medgyessy Ferenc, Bor Pál, Kassák Lajos, Hermann Lipót, Anton
Hausen aláírása papírlapon ................................................................................................................20 000
11445. Petheő Attila és Bajor Gizi aláírása fotólapon .......................................................................................6 000
11446. Lara Fabian (1970-) énekesnő aláírása az őt ábrázoló képen..............................................................8 000
11447. Ditrói Mór (1851-1945) színházigazgató aláírása papírlapon .............................................................10 000
11448. Puhl Sándor (1955-2021) labdarúgó-játékvezető aláírása képeslapon ................................................8 000
11449. Puskás Ferenc, Öcsi (1927-2006) labdarúgó aláírása képeslapon ....................................................30 000
11450. Kállai Ferenc színművész aláírt fotója ..................................................................................................3 000
11451. Pajor Kornél és Hjalmar Andersen világbajnok gyorskorcsolyázók által aláírt autográf képeslap /
Autograph postcard of world champion speed skaters .........................................................................6 000
11452. 9 db bélyegtervező művész, grafikus aláírása általuk tervezett képeslapon: Dargay, Kass János,
Eszes Róbert, Kékesi László, Varga Pál, Bokros Ferenc, Wiederkomm Ervin. ..................................20 000
11453. özv. Kossuth Ferencné saját kézzel írt sorai névjegykártyáján .............................................................4 000
11454. Francia aláírásgyűjtemény: tudósok, katonák autográf levelei, aláírt névjegykártyái 20 db: Général
Sarrai, Emile Dupont, Paul Deschanel, Victor Basch, René Bazin, Emila Male, Colonel Dugué Mac
Carthy, Franchet d'Esperay, Louis Leger, Auguste Leblond, Adrien Veber, Jean de Mayerhoffen,
General de Lacroix, Louis Eisenmann, Baron Degrand, Charles Couturieux, / Collection of
autograph letters and cards of French politicans and scholars 20 pieces ..........................................30 000
11455. Muráti Lili (1911-2003) színésznő, írónő autográf aláírása őt ábrázoló fotólapon, 13,5x8,5 cm ...........4 000
11456. Silvana Pampanini (1925-2016) olasz színésznő, rendező, énekesnő autográf aláírása őt ábrázoló
fotón, 15x10 cm.....................................................................................................................................3 000
11457. Farkas Bertalan űrhajós aláírása szovjet-magyar közös űrrepülés blokkon / Autograph signature of
Hungarian astronaut B. Farkas on stamp block ....................................................................................3 000
11458. Jurij Alekszejevics Gagarin (1934-1968) szovjet űrhajós és társai autográf aláírása az őket
ábrázoló fotón / autograph signature ..................................................................................................80 000
11459. Lucy Hoesch Ernst (1864-1944) gyermekpszichológus aláírt és dedikált fotója Vértes O. József
(1881-1953) pszichológusnak. Üvegezett keretben. / Autograph signed photo of psychologist in
glazed frame 26x21 cm .........................................................................................................................6 000
11460. Jessye Norman (1945-2019) amerikai operaénekes aláírt fotója / Autograph signed photo of
American opera singer and recitalist Jessye Norman. 14x21 cm .........................................................5 000
11461. Zino Francescatti hangversenyestjének műsora a művész autográf aláíárásával / autograph
signature ...............................................................................................................................................5 000

Fotó
11475. Klapka György (1820-1892) honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter, keményhátú fotó Ellinger
Ede műterméből, 15×9,5 cm ...............................................................................................................22 000
11477. cca 1865 Habsburg-Tescheni Albert (1817-1895)főherceg, k.u.k. tábornagy és főparancsnok
családjával, keményhátú fotó H. Norden műterméből, szép állapotban, 10,5×16,5 cm / Archduke
Albrecht, Duke of Teschen, vintage photo in very good condition ......................................................28 000
11478. cca 1931 prof. Lenhossék Mihály (1863-1937) boncol, 1931. április, Győrffy István felvétele,
fotólap, 8x13 cm ..................................................................................................................................15 000
11479. Saxlehner Andor (1857-1940) belga királyi főkonzul, nagyiparos Klösz György vizitkártya méretű
fotója ...................................................................................................................................................10 000
11480. cca 1920 Gyügyei Nagy Zsigmond (Segismundo de Nagy, 1872-1932) festőművész Barcelonában
egy modelljével, Sanso y Perera fotó, később felesége által képeslapként megírva, jó állapotban,
13,5×9 cm .............................................................................................................................................8 000
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11481. cca 1860-1870 Franziska (Fanny) Angerer (1842-1911), Hugo Feifalik felesége, Sisi fodrásza,
keményhátú fotó, 10,5×6,5 cm / Fanny Angerer hairdresser of Queen Elisabeth, Sisi.......................10 000
11482. cca 1890 Törökfalvi Török Berta (1865-1894), Boncza Berta (Csinszka) édesanyja, Ady Endre
anyósa valamint öccse Károly és anyjuk Boncza Berta, asszonynevén Török Károlyné
(1841-1919), Csinszka anyai nagyanyja. Vintage keményhátú fotó a Dunky fivérek kolozsvári
műterméből, hátoldalán feliratozott, mely szerint egy Irén n. hölgy kapta Csucsán, 16x11 cm ..........15 000
11483. 1872 Barkassy Amália (1841-1937), Gerlóczy Károly Budapest alpolgármesterének felesége,
keményhátú fotó Kozmata és Társa műterméből, 10,5×6 cm...............................................................4 000
11484. Koós Ferenc (1828-1905) református lelkész, író, a Hunnia egylet alapítója, keményhátú fotó
Szathmári Pap Károly műterméből, 10,5×6,5 cm................................................................................16 000
11485. Johanna Ambrosius, (1854-1939) német költőnő aláírt kabinetfotója, hátoldalt feliratozva 11x17 cm
/ German poet's autograph signed photo ..............................................................................................6 000
11486. cca 1910 Ferenc József császár és király portréja, keményhátú fotó körbevágva, 10×8 cm /
Portrait of Emperor Franz Joseph, vintage photo, cropped ................................................................10 000
11487. 1936 Csík Ferenc (1913-1945) olimpiai bajnok magyar úszó kaposvári szobrának leleplezése,
fotó, a hátoldalon feliratozva, 5x8 cm..................................................................................................10 000
11488. cca 1860 Szathmáry Király Pál (1811-1879) Borsod vármegye követe, Torna vármegye főispánja,
Deák Ferenc egyik kedvelt embere és két másik azonosítatlan személy portréja, keményhátú fotó
Simonyi műterméből, 10x6 cm ..............................................................................................................8 000
11489. cca 1910 Erzsébet királyné portréja, keményhátú fotó körbevágva, 10×8 cm / Portrait of Empress
Elisabeth of Austria, vintage photo, cropped.......................................................................................10 000
11490. 1938 Habsburg Ottó (1912-2011) egykori trónörökös, politikus egy cserkésztábori látogatásáról
készített fotó, képeslapként feladva, 13,5×8,5 cm / Otto von Habsburg is in a scout camp,
photocard ..............................................................................................................................................7 000
11491. 1921 Habsburg-Lotaringiai IV. Károly (1887-1922) magyar király feleségével, Zita királynéval
visszatérési kísérletekor a bicskei pályaudvaron, eredeti fotó, 8,5×13 cm / Charles I of Austria with
his wife Zita of Bourbon-Parma photo ...................................................................................................6 000
11492. Nagy Péter (1819-1884) református lelkész, az erdélyi református egyházkerület püspöke,
keményhátú fotó Veress Ferenc műterméből, 10,5×6 cm ....................................................................6 000
11493. 1893 Kossuth Lajos, a torinói Abrosetti fotójának korabeli másolata, keményhátú portré, 10,5×6,5
cm .........................................................................................................................................................8 000
11494. Báró magyar-gyerő-monostori Kemény Ferenc (1795-1875) erdélyi országgyűlései elnök és
kancellár, keményhátú fotó, 10,5×6,5 cm .............................................................................................8 000
11495. 1884 Nachez Tivadar (1859-1930) hegedűvirtuóz és Ludolf Waldmann (1840-1919) énekes, költő
és zeneszerző március 21-iki közös fellépésük alkalmával, amikor az osztrák-magyar
nagykövetségen Volkamnn Róbert síremléke javára adtak koncertet, keményhátú fotó
Schaarwachter műterméből, 16,5×10,5 cm ..........................................................................................8 000
11496. Petschacher Gusztáv (Bécs, 1890) osztrák származású magyar építész és felesége Weninger
Irma (1859-1939), keményhátú fotó Koller budapesti műterméből, 16,5×11 cm ................................16 000
11497. cca 1870-1880 Katarina Konstantinović (1848-1910) szerb nemes asszony, az
Obrenovics-dinasztiából, később, III. Obrenovics Mihály herceg (1823-1868), majd Milivoje
Blaznavac (1824-1873) szerb tábornok és miniszterelnök felesége, keményhátú fotó, a hátoldalon
feliratozva, a felületén kis foltokkal, 10x6 cm / cca 1870-1880 Katarina Konstantinović (1848-1910)
Serbian noblewoman from the Obrenovic dynasty. Later she was a wife of Prince Mihailo Obrenovic
III (1823-1868), and then wife of general Milivoje Blaznavac (1824-1873) Serbian general and prime
minister, board photo, with notices on the back, with little spotties, 10x6 cm .......................................7 000
11498. cca 1867 Mihailo Obrenovic (1823-1968) szerb fejedelem katonai egyenruhában, keményhátú fotó
A. Stojanovits műterméből, szép állapotban, 10×6 cm / Mihailo Obrenović III of Serbia ....................26 000
11499. cca 1870-1890 Sarah Bernhardt (1844-1923) francia színésznő, keményhátú műtermi fotó,
vizitkártya, hátoldalán feliratozva, 10,5x6,5 cm / Sarah Bernhardt (1844-1923) French actress,
photo, visit card, 10.5x6.5 cm ...............................................................................................................5 000
11500. Corzan Avendano Gábor (1827-1903) matematikus, bölcselettudor, főgimnáziumi igazgató, az MTA
levelező tagja, keményhátú fotó Licskó műterméből, 10,5×6,5 cm.......................................................4 000
11501. cca 1941 Zarah Leander (1907-1981) svéd színésznő, énekesnő, a hitleri Németország ünnepelt
csillaga, UFA pozitív + fotólap, hátoldalán Zarah Leander magyar nyelvű üdvözletével és
aláírásával, 14x9 cm / Zarah Leander (1907-1981) Swedish singer and actress, celebrated star of
Hitler's Germany, UFA positive + photo postcard, 14x9 cm ..................................................................3 600
11502. cca 1898 Boldogult királynőnk, Erzsébet királyné, Sisi (1837-1898), különböző életkorában,
keményhátú fotó, 16,5x11,5 cm / Portraits of Empress Elisabeth of Austria, photograph
composition on cardboard, 16,5×11,5 cm .............................................................................................6 000
11503. 1930 Bayreuth, Siegfried Wagner (1869-1930) német zeneszerző, karmester és Arturo Toscanini
(1867-1957) olasz karmester, hátoldalán feliratozott fotólap, 13,5x8,5 cm / Siegfried Wagner
(1869-1930) German composer, conductor and Arturo Toscanini (1867-1957) Italian conductor,
photo, 13.5x8.5 cm................................................................................................................................8 000
11504. 1898 Genf, Erzsébet királyné (Sisi) Sztáray Irma társaságában, hátoldalon feliratozva, / Queen
Elisabeth with a court lady, 10,5×6,5 cm ............................................................................................40 000
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11505. Charles Gounod (1818-1893) francia zeneszerző vizitkártya méretű fotója / French composer
photo 6x9 cm.......................................................................................................................................10 000
11506. 1924 Rudolf Nadolny (1873-1953) német diplomata, későbbi genfi küldöttségvezető és a német
vöröskereszt elnöke nagyköveti kinevezése utáni megérkezése Ankarába, Törökországba,
fogadtatásával, 5 db fotó, hátoldalon magyar nyelvű feliratozással, jó állapotban, 8,5×13,5 cm /
Rudolf Nadolny German diplomat arrives in Ankara, 5 photos with Hungarian description on the
verso ...................................................................................................................................................30 000
11507. Vámbéry Rusztem (1872-1948) jogász, polgári radikális publicista, Vámbéry Ármin orientalista fia,
aki védte József Attilát és Rákosi Mátyást is, keményhátú fotó Varga zágrábi műterméből,
16,5×10,5 cm ......................................................................................................................................12 000
11508. cca 1890 Mária Valéria főhercegnő és Ferenc Szalvátor főherceg, keményhátú fotó Adéle
műterméből, felületi sérülésekkel, / Maria Valera countess and count Franz Salvator 19,5×12,5 cm
.............................................................................................................................................................60 000
11509. cca 1910 Dr. kenesei Kenessey Béla (1858-1918) az Erdélyi református egyházkerület püspöke
1907-től haláláig. Vintage keményhátú fotó a Joánovics Testvérek kolozsvári műterméből,
hátoldalán feliratozott, sarkaiban törésnyomokkal, felületi kopásokkal, 24x16 cm .............................15 000
11510. Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Bologna. vakok és gyengénlátók intézetébe készült 5 db
csoportkép és épületfotó vegyes állapotban / Italy Institute of the blinds 5 photos, with creases .......20 000
11511. cca 1880-1890 nyáregyházi báró Nyáry László (1868-1929) földbirtokos fotója, keményhátú fotó a
Dunky Fivérek kolozsvári műterméből, a felületén kis foltokkal, az alsó sarkán törésnyommal,
20x11 cm...............................................................................................................................................8 000
11512. 1931 A biatorbágyi merénylet fotó, 13 db fotó kartonon, a hátoldalakon, kartonokra kasírozva, a
hátoldalakon 4 db más jelegű fotóval, rajtuk 1933-as világjamboree-n készült csoportképpel,
Horthy Miklóssal (1933), Gömbös Gyula (1934) miniszterelnökkel, 6x8 cm és 4x4,5 cm közötti
méretben .............................................................................................................................................20 000
11513. 1926 A Moholi (Mol, Szerbia) Kereskedő Egyesület védszent választási ünnepségének emlékére
készült tabló fotó 19x25 cm...................................................................................................................3 000
11514. cca 1930-1940 Szálasi Ferenc (1897-1946) portréja, fotólap Kvassay A. budapesti műterméből,
jelzett, szép állapotban, 14x8,5 cm .......................................................................................................5 000
11515. cca 1918-20 Bp., Római fürdő, fürdőzők, rajta részben a Kézdi-Kovács művészcslád tagjai, 2 db
fotólap és 1 db fotó. Az egyik fotólap Kézdi-Kovács Elemér (1898-1976) főhadnagynak, későbbi
festőművésznek küldve, fotó bal felső sarkában kissé sérült, 9x14 és 6x9 cm ....................................3 000
11516. 1890 Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész hármas portréja, vintage keményhátú
trükkfotó, Oroszi Lajos nagybecskereki műterméből, hátoldalán feliratozott, bal alsó sarkában kissé
sérült és hiányos, középső részén alul és felül apró lyukkal (feltehetően rajzszög által okozott),
11x19,5 cm............................................................................................................................................3 000
11517. ca 1900-1910 Kézdi-Kovács László (1864-1942) a műtermében fest, vintage fotó, jelzés nélkül,
paszpartuban, 18x24 cm, ......................................................................................................................3 000
11518. cca 1932 gróf Mailáth József (1858-1940) szociológus, valóságos belső titkos tanácsos, császári
és királyi kamarás, Nagy-Küküllő vármegye főispánja, a főrendiház tag, a Magyarországi
Szövetkezetek Szövetségének elnöke, a sátoraljaújhelyi betegmegfigyelőállomás és rokkantügyi
intézet vezetőjének (1914-1918) dedikált katonaruhás portréfotója, üvegezett fa keretben,
keretezői címkével (Hoffmann Ferenc), fotó: 23x17 cm, keret: 44x34 cm ..........................................20 000
11519. 1873 gróf Nádasdy Lipót (1802-1873) titkos tanácsos, Komárom vármegyei főispán, Fritz
Luckhardt fotója, paszpartuban, 23×19 cm .........................................................................................20 000
11520. cca 1901 "Éljen báró Révay Gyula képviselő jelöltünk", vidám választási csoportkép, rajta a
felvidéki szucsányi (Sucany) választási kerület szabadelvű-párti jelöltjét, báró Révay Gyulát
támogató protezsálók csoportjával, fotó kartonon, foltos, sérült kartonnal, 17x23 cm ........................15 000
11521. cca 1910 Id. báró tolcsvai Korányi Frigyes (1827-1913) orvosprofesszor, MTA-tag a márciusi ifjak
egyikének fotója, fotó kartonon, 15x20 cm............................................................................................8 000
11522. 1906 Orvosi vizit, rajta Id. báró tolcsvai Korányi Frigyes (1827-1913) orvosprofesszor és
tanítványaival, fotó kartonon, a hátoldalon feliratozva, 15x19 cm.........................................................8 000
11523. 1930 Gregersen Guilbrand (1824-1910) építési vállalkozó lányaihoz köthető fotóalbum, benne a
Magyar Iparművészeti és Háziipari Kiállítás és Vásár fotóival és életképekkel, "dr. Toldy Elemérné
1. feleségének testvére: (Gregersen Margit) Gregersen Lujzaé" feliratú kopott, kissé sérült
félvászon albumban, benne 48 db fotóval, a fotókon ismert személyekkel is, közte: Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, valamint József főherceggel, 23x17 cm és 8x11 cm ....15 000
11524. 1962 Kodály Zoltán (1882-1967) portréfotója, szép állapotban, 17,5×12,5 cm ....................................2 600
11525. cca 1880-1900 Hegedűs Anna, Szutrély Lipót bajai takarékpénztári vezérigazgató, országgyűlési
képviselő feleségének portréja, nagyméretű, keményhátú fotó Letzter Simon kassai műterméből,
hátoldalán feliratozva, 18,5x11 cm (külső: 32x22 cm) ..........................................................................3 600
11526. cca 1860-1870 Wekerle Sándor későbbi miniszterelnököt és más hasonló osztályú, azonosításra
váró férfiakat és nőket ábrázoló fotók gyűjteménye 26 db vizitkártyát tartalmazó, korabeli, sérült
fotóalbumban. .....................................................................................................................................20 000
11527. cca 1860-1870 Konkoly, Asbóth, Tanner, Hunkár családokhoz köthető, vegyes fotó tétel, 12 db,
egy részük a hátán feliratozva, Bécs, Angerer (2 db), Székesfehérvár, Schmidt V., Pest, Borsos és
Doctor (2 db), Lugos, Hess Fridolin (2 db), Arad, Auerbach Miksa, Pest, Simonyi, Pest, Doctor és
Kozmata, Sopron, Tiefbrunner Sándor, 10x7 cm és 9,5x6 cm +cca 1900 Hunkár Dénes, Hunkár
Dénes (1852-1917) Veszprém vármegyei főispánjának névjegykártyájával. ......................................30 000
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11528. cca 1970-1980 G. Arutjunján 13 fotóból álló portfóliója, két képen a szerző nevével, a többin a
képcímekkel, 18x24cm..........................................................................................................................4 200
11529. cca 1938 Escher Károly (1890-1966) fotóriporter és fotóművész pecsétjével jelzett vintage fotó
(napozók), ezüstzselatinos fotópapíron, 15,3x12,8 cm .......................................................................50 000
11530. cca 1940 Gisser Gyula (1901-1986) fényképész és fotóművész hagyatékából 1 db mai nagyítás
(Akt labdával), 22,6x16 cm....................................................................................................................1 600
11531. cca 1940 Kaesz Gyula (1897-1967) belsőépítész, építész, bútortervező, grafikus, főiskolai tanár
által tervezett szoba belsők fotói, 3 db, feltehetőleg a pestszentlőrinci Wiener-villa belső teréről, a
fotókon értékes műtárgyakkal, Tevan Margit réz tál, Pekáry István falikárpit, Gorka Géza kerámia
kínáló..stb, a hátoldalakon Kaesz Gyula pecsétjeivel jelzettek, hullámosak,17x22,5 cm és 18x27
cm közötti méretben. ...........................................................................................................................20 000
11532. Katkó István (?- ): Fotogram III. és VI., 2 db hátoldalán feliratozott fotóművészeti alkotás, 24x18 cm .6 500
11533. cca 1930 Budapest, kábelfektető árok, Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész
hagyatékából 2 db vintage NEGATÍV, az egyik felvételen éppen villamos halad el az árok mellett,
6x4,5 cm................................................................................................................................................2 400
11534. 1920 Budapest, Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából 1 db évszámozott
vintage fotó, hidegpecséttel jelzett, a képen a leányai (Gizella és Jolán) láthatók, 10,8x17 cm ...........3 200
11535. 1916 Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából hidegpecséttel jelzett, vintage
fotó, a szerző önmagával sakkozik, 11x13,5 cm.................................................................................80 000
11536. cca 1920 Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából pecséttel jelzett vintage
fotó (montázs), Kerny Gizella elmondása alapján ez egy későbbi kópia (cca 1950-es évek vége),
amikor a Fotó újság felkérte édesapját két cikk megírására. A guminyomás története meg is
jelent, de a trükkfotóinak ,,Hogyan készült" leírása nem. A tételben szereplő montázs ennek a
cikknek az egyik illusztrációja lett volna, ezüstzselatinos fotópapíron,12x9 cm / vintage photo
(montage) marked with stamp, from the legacy of the photographer, this is a later copy (circa
1950s) when the "Fotó" newspaper asked Kerny to write two articles ..............................................110 000
11537. 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész pecséttel jelzett vintage fotóművészeti
alkotása (Gépírónő), a szerző kézírásával datált, ezüstzselatinos fotópapíron,17,4x12,5 cm .........110 000
11538. cca 1932 Kinszki Imre (1901-1945) budapesti fotóművész aláírással és pecséttel jelzett vintage
fotóművészeti alkotása (esőcseppek az út széli tócsában), ezüstzselatinos fotópapíron,
17,5x12,8 cm / Imre Kinszki (1901-1945): Photo with signature and artist's stamp on the verso .....110 000
11539. Korschelt Miklós (1900-1982): Magdolna. pecséttel jelzett, feliratozott fotóművészeti alkotás,
Nemzeti Művészi Fényképkiállítás címkéjével, 38-as tételszámmal. Kopásnyomokkal, sarkaiban
törésnyomokkal. 40x30 cm .................................................................................................................16 000
11540. Marácz István (1958-): Ideas. Fodros Lengyel László festőművész képéhez. Professzionális
fotópapír, kézi nagyítású, 1/1 nagyítás, bársony paszpartuban, keretezett, múzeumi (tükröződés
mentes) üvegben, hátoldalán jelzett, 39,5x29,5 cm. Marácz István a nyolcvanas évektől végzett
művészeti tevékenységet. Neve az összes magyar és számos külföldi képeslapban megtalálható
volt. Évekig a Miss Universe Hungary és számos hazai szépségverseny hivatalos fotósa volt.
Fotóproducerként dolgozott a Penthouse magazinnál, művészi akt fotói fotói megjelentek a
Playboy magazinban is. Több fotóművész könyvet adott ki, az egyik legérdekesebb a Fodor
Lengyel Zoltán, Goya díjas festőművésszel közösen készített kiadvány. Egyéni kiadása a
Meztelen Fények fotókönyv. ...............................................................................................................24 000
11541. cca 1970 Három lencse a fényképész asztalán, dr. Sevcsik Jenő (1899-1996) fényképész,
szaktanár, szakíró fénykép gyűjteményéből 1 db vintage fotó jelzés nélkül, 12,8x17,6 cm .................1 600
11542. Sugár Kata (1910-1943): Hímző kézfejek, hátoldalán feliratozott vintage fotóművészeti alkotás, a
felületén karcolásokkal, szakadt, 15x22 cm ........................................................................................12 000
11543. Sugár Kata (1910-1943): Czímer Miklós, 54 éves - 1939. Hollókő, a hátoldalán feliratozott vintage
fotóművészeti alkotás, 24x17 cm ........................................................................................................12 000
11544. cca 1940 előtti kollázs, ismeretlen művész alkotásának későbbi prezentációja miniatűr fotón
(diszkoszvető, autóversenyen), ezüstzselatinos fotópapíron, 5x3,9 cm .............................................20 000
11545. cca 1980 Fotogram, jelzés nélküli vintage fotó, 20,1x17,2 cm ..............................................................1 400
11546. cca 1940-1950 Csehszlovák fotóművészeti kiállítás képei, 2 db fotó, 24x18 cm és 22,5x16,5 cm /
Photography exhibition in Czechoslovakia, 2 photos, 24x18 cm and 22.5x16.5 cm .............................4 000
11547. cca 1979 Védelem, jelzés nélküli vintage fotó, 24x18 cm .....................................................................1 600
11548. 1982 Megáll az idő című, Gothár Péter rendezte film 6 db werkfotója, 18x13 cm ................................4 000
11549. 1968 ,,A csendőr nősül" című francia-olasz film jelenetei és szereplői (köztük Louis Funes), 13 db
vintage produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között,
18x24 cm...............................................................................................................................................3 200
11550. 1974 ,,Öten, akiket leírtak" című jugoszláv film jelenetei és szereplői, 11 db vintage produkciós
filmfotó, 18x24 cm .................................................................................................................................3 000
11551. 1971 ,,Özvegy Coudercné" című francia-olasz film jelenetei és szereplői (köztük Alain Delon), 7 db
vintage produkciós filmfotó, 18x24 cm ..................................................................................................2 400
11552. 1966 ,,Hamis pénz" című francia-olasz-spanyol" film jelenetei és szereplői, 13 db vintage
produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm .3 200
11553. 1965 ,,Fantomas visszatér" című francia-olasz film jelenetei és szereplői (köztük Louis Funes), 13
db vintage produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között,
18x24 cm...............................................................................................................................................3 200
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11554. 1965 ,,Azok a csodálatos férfiak" című amerikai film jelenetei és szereplői, 13 db vintage
produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm .3 200
11555. 1967 ,,Lány a három tevével" című csehszlovák film jelenetei és szereplői, 13 db vintage
produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm .3 200
11556. 1973 ,,Pat Garrett és Billy, a kölyök" című amerikai western film jelenetei és szereplői (köztük
James Coburn, Bob Dylan), 9 db vintage produkciós filmfotó, 18x24 cm .............................................2 800
11557. cca 1979 előtt készült külföldi filmek egy-egy jelenete, 11 db vintage produkciós filmfotó rabságban
tartott szereplőkről, 18x24 cm ...............................................................................................................2 800
11558. cca 1985 előtt készült külföldi filmek egy-egy jelenete, 13 db vintage produkciós filmfotó, 18x24 cm .3 200
11559. 1968 ,,Kétszemélyes ketrec" című csehszlovák film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11560. 1968 ,,Visszatérés az életbe" című szovjet film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11561. 1965 ,,Júlia és a szellemek" című olasz-francia film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11562. 1967 ,,Dákok" című román-francia film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a
film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................................3 200
11563. cca 1967 ,,Segítség! Gyilkos!" című olasz film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11564. 1965 ,,Mandragora" című olasz-francia film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó,
néhány képen kisebb barna foltok, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok
között, 18x24 cm ...................................................................................................................................3 200
11565. 1960 Alfred Hitchcock ,,Psycho" című filmjének jelenetei és szereplői, 19 db vintage produkciós
filmfotó, 18x24 cm és 24x16 cm között ...............................................................................................20 000
11566. 1966 ,,A magányos villa titka" című angol film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11567. 1968 ,,Heroin" című NDK film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a film
illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ...........................................3 000
11568. cca 1967 ,,Hívjátok Martin felügyelőt" című csehszlovák film jelenetei és szereplői, 13 db vintage
produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm .3 200
11569. 1966 ,,A hét kívánság" című japán-szovjet film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11570. 1967 ,,Barátnőm, Sybille" című NDK film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a
film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................................3 200
11571. 1968 ,,Galileo Galilei" bolgár-olasz film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a
film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................................3 200
11572. ,,Futóhomok" című lengyel film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a film
illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ...........................................3 200
11573. 1966 ,,A főnök inkongnitóban" című francia film jelenetei és szereplői (köztük Louis Funes), 13 db
vintage produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között,
18x24 cm...............................................................................................................................................3 200
11574. 1965 ,,Kedves Brigitte" című amerikai film jelenetei és szereplői (köztük Brigitte Bardot), 13 db
vintage produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között,
24x18 cm...............................................................................................................................................3 200
11575. 1966 ,,A tiltott vulkán" című francia dokumentumfilm helyszíne és szereplői, 13 db vintage
produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm .2 600
11576. ,,A 17. szélességi fok" című francia-vietnámi dokumentumfilm helyszíne és szereplői, 9 db vintage
produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm .2 600
11577. 1971 ,,A bosszúállók" című szovjet film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a
film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................................3 200
11578. cca 1934 ,,Csapajev" című szovjet film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a
képek sarkán törésvonal, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között,
18x24 cm...............................................................................................................................................3 200
11579. 1956 ,,A párizsi Notre-Dame" című francia film jelenetei és szereplői (köztük Gina Lollobrigida és
Anthony Quinn), 5 db vintage produkciós filmfotó, ezüstzselatinos fotópapíron, 18x24 cm .................2 400
11580. 1979 ,,Az ördög menyasszonya" című szovjet film jelenetei és szereplői, 9 db vintage produkciós
filmfotó, 18x24 cm .................................................................................................................................2 600
11581. 1978 ,,Várlak nálad vacsorára" című amerikai film jelenetei és szereplői (köztük Walter Matthau és
Glenda Jackson), 12 db vintage produkciós filmfotó ofszet eljárással, egyoldalasan, kartonra
nyomtatva, 18x24 cm ............................................................................................................................2 400
11582. 1966 ,,Az Angyal lesen" című francia film jelenetei és szereplői (köztük Jean Marais főszereplő), 13
db vintage produkciós filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között,
18x24 cm...............................................................................................................................................3 200
11583. cca 1976 ,,Paulina 1880" című francia-NSZK film jelenetei és szereplői, 11 db vintage produkciós
filmfotó, ezüstzselatinos fotópapíron, 18x24 cm ...................................................................................3 000
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11584. cca 1966 ,,A Párizs-Müncheni hálókocsi" című NDK film jelenetei és szereplői, 17 db vintage
produkciós filmfotó, ezüstzselatinos fotópapíron, 18x24 cm .................................................................3 200
11585. cca 1974 ,,Penny Gold" című angol film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó,
ezüstzselatinos fotópapíron, 18x24 cm .................................................................................................3 200
11586. cca 1970-es évekből a ,,Percek és évek" című bolgár film jelenetei és szereplői, 17 db vintage
produkciós filmfotó, ezüstzselatinos fotópapíron, 18x24 cm .................................................................3 200
11587. 1970 ,,Öt könnyű darab" című amerikai film jelenetei és szereplői, 7 db vintage produkciós filmfotó,
18x24 cm...............................................................................................................................................2 400
11588. 1977 ,,Mr. McKinley szökése" című szovjet tudományos-fantasztikus film jelenetei és szereplői, 17
db vintage produkciós filmfotó, ezüstzselatinos fotópapíron, 18x24 cm ...............................................3 200
11589. 1963 ,,Folytassa Jack" című angol film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós filmfotó, a
film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................................3 200
11590. 1967 ,,Az agyaggalamb" című jugoszláv film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok között, 18x24 cm ....................3 200
11591. 1969 ,,A hármas manőver" című NDK film jelenetei és szereplői, 9 db vintage produkciós filmfotó,
képszéleken, sarkokon kisebb hibák, a film illusztrált magyar plakátját külön tételben ld. a plakátok
között, 18x24 cm ...................................................................................................................................2 600
11592. 1967 ,,Othello Gyulaházán" című magyar film jelenetei és szereplői (Köztük Básti Lajos, Törőcsik
Mari), 13 db vintage produkciós filmfotó, a film szöveges, magyar, nagy plakátját külön tételben ld.
a plakátok között, 18x24 cm..................................................................................................................3 200
11593. 1977 ,,Vámpír négy keréken" című csehszlovák film jelenetei és szereplői, 12 db vintage
produkciós filmfotó ofszet eljárással, egyoldalasan, kartonra nyomtatva, 18x24 cm ............................2 400
11594. 1968 ,,Havannában egyedül" című kubai film jelenetei és szereplői, 13 db vintage produkciós
filmfotó, + hozzáadva egy szöveges kisplakát, 18x24 cm.....................................................................3 200
11595. 1967 ,,Egy szerelem három éjszakája" című magyar film jelenetei és szereplői (Latinovits Zoltán,
Darvas Iván és Sinkovits Imre, Venczel Vera), 7 db vintage produkciós filmfotó, 19,5x30 cm .............3 200
11596. 1971 Columbo hadnagy kezét, lábát és fejét töri ..., ,,Váltságdíj egy halottért" című angol film
jelenetei és szereplői (köztük Peter Falk), 15 db vintage produkciós filmfotó, 18x24 cm .....................6 000
11597. cca 1870 Pest-Budai dunai kilátás, hajtók, háttérben a Citadella, sztereófotó, feliratozva, 9×17,5 cm
...............................................................................................................................................................8 000
11598. 1906 Budapest, Döbrentei tér, feliratozott sztereófotó, felületén törésnyom, kisebb foltok, 9×17,5 cm
...............................................................................................................................................................8 000
11599. cca 1870 Budapest, Ferenc József tér (Széchenyi István tér) az Akadémiával, keményhátú fotó
Klösz György műterméből, 11×16,5 cm ..............................................................................................12 000
11600. 1956 Budapest, a harcok során kilőtt villamos a pesti utcán, oldalán érdekes feliratokkal, pl.
"köszönjük a szovjet nép ajándékát", fotó szép állapotban, 8×12,5 cm ................................................5 000
11601. cca 1910 Brassó környéke, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm / Brasov,
mountains, photo of Mór Erdélyi, with notes on its back .......................................................................4 000
11602. cca 1890 Arad, Andrássy tér. Keményhátú fotó. 17x11 cm ..................................................................5 000
11603. cca 1890 Arad, Andrássy tér piac, sérült, hátul ragasztónyommal. Keményhátú fotó. 17x11 cm ........8 000
11604. cca 1890 Arad, Hermann palota, sérült, hátul ragasztónyommal. Keményhátú fotó. 17x11 cm .........10 000
11605. cca 1890 Arad, Tököly tér piac, sérült, hátul ragasztónyommal. Keményhátú fotó. 17x11 cm ...........10 000
11606. cca 1910 Brassó, Fekete-templom és a város a Király úthoz vezető szerpentinről, Erdélyi Mór
felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm / Brasov, with notes on its back, 11,5×16 cm ....................3 000
11607. cca 1910 Brassó, a Czenk oldalról, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm / Brasov,
with notes on its back, 11,5×16 cm .......................................................................................................3 000
11608. cca 1910 Brassó-vidéki hegyek, Királykő, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm / /
Brasov (Kronstadt), Piatra Craiului, mountains, vintage photo by Mór Erdélyi, 16x11,5 cm .................4 000
11609. 1935 Novotny villa fotója, Bp., VII. ker. Városligeti fasor 43. fotólap, a hátoldalán feliratozva, 9x13
cm .........................................................................................................................................................5 000
11610. cca 1870 Nagyszombat (Felvidék / Trnava) főtere a Szentháromság-szoborral és üzletekkel,
keményhátú fotó V. Wietz műterméből, szép állapotban, 6×10 cm / vintage photo, good condition ..14 000
11611. 1875 A debreceni Csokonai-szobor, keményhátú fotó Gondy és Egei műterméből, 10,5×6 cm ..........8 000
11612. cca 1900-1910 Zilah, piac a Kossuth téren, 5 db fotó, 12x9 cm / Zalau, market, 5 vintage photos,
12x9 cm...............................................................................................................................................30 000
11613. 1944 Az Auguszt Cukrászda belső terének fotói (Bp., I. ker. Krisztina tér 3. sz.) 3 db fotólap, közte
úri szoba, nagyebédlő, 8x13 cm .........................................................................................................15 000
11614. 1873 Bécs, világkiállítás, pavilonok, 21 db fénynyomat, sérülésekkel, foltokkal, 6×10 cm / 1873
Vienna, world exhibition, 21 photogravures, some in damaged condition ..........................................18 000
11615. 1915 Korytnicza fürdő vasútállomás, kirándulók. Fotólap, saroktöréssel. 10x15 cm / Railway station
with trackers ..........................................................................................................................................5 500
11616. cca 1920-1930 Budapest, Orom utca 24., képek az épületről, annak kertjéről, családi életképek a
kertben, stb., vegyes fotó tétel ............................................................................................................20 000
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11617. cca 1950-1960 Sztálinváros (Dunaújváros), motorkerékpár-verseny, hátoldalán feliratozott fotó,
13x9 cm / Motorcycle race, photo, 13x9 cm..........................................................................................2 000
11618. cca 1943 Bp., a Ferencvárosi Telefonközpont kezelője, Tiszavölgyi József pecséttel jelzett fotója,
16,5x12 cm............................................................................................................................................1 800
11619. 1906 Kolozsvár, Mátyás király tér, üzletek (Tamási Tamás és Fia, Szele Márton, Farkas Antal,
Stein Bertalan, Erdélyi Bank), hátoldalán feliratozott fotó, 11x8 cm / Cluj, Mathias Rex square,
shops, vintage photo, 11x8 cm .............................................................................................................5 000
11620. cca 1920-1940 Százhalombatta, hajómalom a Dunán, hátoldalán feliratozott fotó, 6x6 cm .................4 000
11621. cca 1900-1910 Arad, Andrássy tér, a Hungária kávéház bejárata, kisméretű fotó (körbevágott
fotólap), 5,5x5,5 cm...............................................................................................................................2 000
11622. cca 1929 Mezőkövesd, ünnepi körmenet, Márialeányok vonulása, Kerny István (1879-1963)
budapesti fotóművész hagyatékából 1 db feliratozott vintage fotó, 9,3x12,5 cm ..................................2 000
11623. cca 1910 Tömös-völgy, háttérben a Nagykőhavas, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva,
11,5×16 cm / Piatra Mare, Pasul Timis, photo of Mór Erdélyi, with notes on its back...........................4 000
11624. cca 1935 Budapest, hímző asszonyok portékájuk árusítása közben a Teleki téren, fotó, szép
állapotban, 13,5×8 cm ...........................................................................................................................3 000
11625. cca 1930 Hortobágyi hídi vásár, Szilágyi debreceni mézeskalácsos sátra, Benkő László felvétele,
hátoldalon pecsételve és feliratozva, 9×14 vm .....................................................................................5 000
11626. cca 1920-1930 Mezőkövesd, ünnepi felvonulás, népviselet, 6 db fotó, közte sérült, 8,5×8,5 és
12×8,5 cm .............................................................................................................................................4 000
11627. 1912 Ruttka / Suttói vízesés, kartonra ragasztott, feliratozott fotó, 11,5×8 cm / Vrútky, waterfall ........5 000
11628. cca 1900 Budapest, Halászbástya, Mátyás-templom, 4 db fotó, 11,5×9 cm ........................................3 000
11629. 1956 Budapest, életképek a forradalomból, szétlőtt házak, tank, villamos, 8 db fotó, 11×11 cm .......10 000
11630. 1864 Budapest, az épülő Vigadó, Barthélémy Turgard (1825-?) belga fényképész sztereófotója
Charles Gaudin sztereokép sorozatában, 8,5×17,5 cm ......................................................................26 000
11631. cca 1910 Brassó környéke, Nagy-Királykő a Kis-Királykőről, Erdélyi Mór felvétele, hátulján
feliratozva, 11,5×16 cm / Brasov (Kronstadt), Piatra Craiului, mountains, vintage photo by Mór
Erdélyi, 16x11,5 cm...............................................................................................................................4 000
11632. cca 1944 Budapest, Csepel, Pesterzsébet, II. világháborús katonai felderítő légi fotó, 12,5×12,5 cm
/ military scout photo .............................................................................................................................5 000
11633. cca 1920-1930 Selmecbánya, utcakép, Bacsófalvi-tó, 3 db fotó, egyik vágott, 8×8,5 és 10,5×8,5 cm
/ Banská Štiavnica, Počúvadlo, 3 photos, one of them is cutted...........................................................3 000
11634. cca 1944 Győr, II. világháborús katonai felderítő légi fotó, 7×13,5 cm / military scout photo ...............5 000
11635. cca 1910 Nagykőhavas, Erdélyi Mór felvétele, hátulján feliratozva, 11,5×16 cm / Piatra Mare, photo
of Mór Erdélyi, with notes on its back, 11,5×16 cm ...............................................................................4 000
11636. 1945 Budapesti városképek a háború végéről, 13 db feliratozott NEGATÍV, 6x6 cm ...........................2 800
11637. 1940 Magyar tájak művészfotókon. Címeres, halina-kötéses album 46 db fotóval. Balaton, Zirc,
Veszprém, stb. / Hungarian landscaped on art photos. Album in halina binding with coat of arms.
21x18 cm...............................................................................................................................................8 000
11638. 1908 Ótátrafüred, szánkózók a Magas-Tátrában, feliratozott keményhátú fotó, 10,5x8,5 cm / Starý
Smokovec (Altschmecks), sledding in the High Tatras, photo, 10.5x8.5 cm ........................................3 000
11639. 1911 Kecskemét, Részvény Nyomda a földrengéskor, 2 db keményhátú fotó kopásnyomokkal,
12×16 cm ............................................................................................................................................30 000
11640. 1931 Zeppelin Budapesten, 8 fotó kartonra kasírozva, 2 db további más jellegű fotó az egyik
karton hátoldalán, Endresz György (1893-1932) és Magyar Sándor tiszteletére rendezett
ünnepség fotóival, összesen 10 db fotó 2 db kartonra kasírozva, 9x6 cm és 8x6 cm közötti
méretben .............................................................................................................................................15 000
11641. cca 1900 Pilis, Beleznay-Nyáry-kastély belső tere, 2 db kartonra kasírozott fotó, hátoldalon
feliratozva, 8×10,5 cm .........................................................................................................................24 000
11642. cca 1944 Győr, reptér, II. világháborús katonai felderítő légi fotó,14×21 cm / military scout photo ......5 000
11643. cca 1944 Budapest, Csepel, Petróleum-kikötő , II. világháborús katonai felderítő légifotó, 7×13,5 cm
/ military scout photo .............................................................................................................................5 000
11644. 1914 "Az 1914. évi julius 23iki cyclon által elgörbített tetőtartó a fiumei városi hálózattán Corsia
Deák 12. sz.", a vihar után károk helyreállítása Fiumében, keményhátú fotó, feliratozva, 10x13 cm...5 000
11645. cca 1910 Kissármás (Sarmasu, Erdély) Kísérleti műtrágyagyár 8x11 cm fotó, paszpartuban,
feliratozva, karton mérete 14x17 cm / Fertiliser factory ......................................................................12 000
11646. cca 1910 Körmöcbánya, (kremnica, Felvidék) utcarészlet, háttérben a Szent Katalin vártemplom
8x11 cm fotó, paszpartuban, feliratozva, karton mérete 14x17 cm .......................................................7 000
11647. cca 1910 Körmöcbánya (Kremnica, Felvidék), piac, háttérben a Szent Katalin vártemplom 8x11 cm
fotó, paszpartuban, feliratozva, karton mérete 14x17 cm .....................................................................9 000
11648. 1901 Budapest, jégzajlás a Dunán az éppen épülőben lévő tornyú királyi várral, fotó kartonon,
feliratozva, szép állapotban, 8×11 cm ...................................................................................................5 000
11649. cca 1915 Bajai csendőr az őrs udvarán, fotó, szép állapotban, hátoldalon felirattal, 17,5×13 cm ........8 000
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11650. cca 1944 Budapest, Ludovika, FTC stadion, II. világháborús katonai felderítő légi fotó, 12,5×12,5
cm / military scout photo .......................................................................................................................5 000
11651. cca 1944 Győr, II. világháborús katonai felderítő légi fotó, 21×17,5 cm / military scout photo .............5 000
11652. cca 1910 Marilla Subalpin Magaslati Gyógyhely Sanatorium. Ideg- és nem tuberkulotikus
légzőszervi betegek részére. Bp., én., Hornyánszky V.-ny. 1 sztl. lev.+6 (táblánként két
fekete-fehér fotóval, összesen 12 fotó) sztl. lev. Kiadói szecessziós dúsan aranyozott
egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés, a gerincen kis folttal, egy helyen apró szakadással, a
borítón kis kopásnyomokkal. Hainiss Elemér (1890-1974) orvos, gyermekgyógyász, egyetemi
tanár ajándékozási bélyegzésével. .....................................................................................................12 000
11653. cca 1910 Brassó (Erdély, Bra?ov) látképe, fotó üvegezett keretben, szép állapotban, 13,5×9 cm /
photo in frame, good condition ..............................................................................................................8 000
11654. 1913 Amerikában működő magyar betegsegélyező egyletek összejövetele az egyik egylet új
fiókjának zászlószentelésére Gary-ben (West Virginia), az USA vasérc társasága egyik fiókja
kertjében, fotó részletes feliratozással, kartonon, jó állapotban, egyedi kortörténeti dokumentum,
20×24 cm ............................................................................................................................................12 000
11655. cca 1920 Budapest, Rákóczi út 53., zöldségárus standja, kartonra kasírozott fotó, 16×24 cm ............6 000
11656. 1903-1917 Székelyudvarhely, méhészetről készült felvétel és részletfotó az egyik dolgozóról +
méhészeti tanfolyami bizonyítvány, 7,5×4,5 és 16,5×23 cm...............................................................20 000
11657. cca 1940 előtt készült felvételek Budapesten (városképek, műemlékek, privát felvételek, stb.), 19
db vintage NEGATÍV, 6x9 cm és 3,5x4,5 cm kzött ...............................................................................3 200
11658. cca 1990 Ismeretlen szerző: 33 db fényképből álló fotóesszé a volt Kelet-Berlinről, ezüstzselatinos
fotópapíron, 14×14 cm / Photo series of the ex East-Berlin, 14×14 cm ................................................3 200
11659. cca 1950-1960 Budapesti utcarészlet, Seidner Zoltán (1896-1960) (Magyar Foto), a hátoldalán
pecséttel jelzett, az egyik sarkán kis törésnyommal, retusálás nyomával a felületén, 18x24 cm .........5 000
11660. cca 1950-1960 Bajcsy-Zsilinszky út - Andrássy út sarok, háttérben a Szent István Bazilikával,
budapesti utcarészlet, Seidner Zoltán (1896-1960) (Magyar Foto), a hátoldalán pecséttel jelzett,
18x24 cm...............................................................................................................................................5 000
11661. 1937 Gyöngyös, az Orczy-kastély kőoroszlános kapuja, Orphanidesz János (1876-1939)
aláírásával jelzett vintage fotóművészeti alkotás, 30x23,5 cm ..............................................................4 000
11662. 1945 Budapest, Budafok, Csepel német katonai légi felderítő fotó 29x29 cm / German military scout
photo .....................................................................................................................................................5 000
11663. 1945 Budapest, Újpest, Rákospalota, Fót német katonai légi felderítő fotó 29x29 cm / German
military scout photo ...............................................................................................................................5 000
11664. 1945 Budapest, Mátyásföldi reptér, Ferihegyi reptér német katonai légi felderítő fotó 29x29 cm /
German military scout photo .................................................................................................................5 000
11665. 1945 Budapest, Budafok, Csepel német katonai légi felderítő fotó 29x29 cm / German military scout
photo .....................................................................................................................................................5 000
11666. A történelmi Magyarország várai üveg diákon. 70 db, feliratozott diakép, erdélyi, felvidéki
várakkal is. cca 1910-1940. Mindössze néhány sérült darabbal. Színesekkel is. 8x8,5 cm /
Castles of the Historical Hungary 70 glass photo slides with iscriptions. Only a few damaged. .......160 000
11667. cca 1930 A Szentgotthárdi iskolaszanatóriumot bemutató 60 darabos érdekes üveg dia
gyűjtemény, feliratozott diákkal, hozzá leírás. Az épület, a betegek, a programok, stb. 8x8 cm ........50 000
11668. cca 1950-1960 Budapesti utcarészlet, Seidner Zoltán (1896-1960) (Magyar Foto), a hátoldalán
pecséttel jelzett, az alján törésnyommal, 18x24 cm ..............................................................................5 000
11669. 1941 Vágbeszterce, lóverseny előkészületei, hátoldalán feliratozott, pecséttel jelzett, nagyméretű
sajtófotó, 29x19 cm / Povazská Bystrica, preparations of a horse race, large-size press photo,
29x19 cm...............................................................................................................................................8 000
11670. 1865 Nagykőrös vasútállomás, rajta az állomás személyzetének fotóival, fotó kartonon, rajta
bejegyzésekkel, 10x14,5 cm, karton: 22x25 cm .................................................................................10 000
11671. cca 1920-1940 Nyitra környékén készült képek (vár, folyó, búzaföld), 4 db fotó feliratozott
albumlapokon, 15x11 cm ......................................................................................................................4 000
11672. cca 1915 Törcsvár vára Erdélyben, Erdélyi Mór szárazpecséttel jelzett, hátoldalon feliratozott fotója,
17×18 cm / Bran, Romania, vintage photo with description on the verso .............................................8 000
11673. cca 1926 Eger, háromkerekű autó/motor (?) botkormánnyal, 1 db vintage NEGATÍV üveglemezen a
Foto-GRÁF műterem hagyatékából, 12x16 cm .....................................................................................4 000
11674. cca 1960 előtt készült felvételek Kiskunfélegyházán, a Marika fotóműterem hagyatékából, sokféle
témáról (ravatal, asztal társaság, jelmez, ház utcai homlokzata, karácsonyfa, stb.) 15 db vintage
NEGATÍV üveglemezen, 9x14 cm ........................................................................................................4 000
11675. cca 1940 előtt készült felvételek Egerben, a Foto-GRÁF műteremben, 20 db vintage NEGATÍV
üveglemezeken, sokféle témáról (leányosztály apácákkal, szépasszonyok, kutyus a gazdival,
viseletek, stb.), 16x12 cm és 12x7,5 cm ...............................................................................................4 200
11676. cca 1928 Budapesti villamosok (31-es és 14-es járat), továbbá autóbusz a Gellérthegy mellett, 1 db
vintage NEGATÍV üveglemezen Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából,
9x12 cm.................................................................................................................................................3 200
11677. cca 1928 Az Erzsébet híd budai hídfője, 1 db vintage NEGATÍV üveglemezen Kerny István
(1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából, 12x9 cm.................................................................2 600
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11678. cca 1920 Eger, teniszpályán, 1 db vintage NEGATÍV üveglemezen a Foto-GRÁF műterem
hagyatékából, 12x16 cm .......................................................................................................................2 400
11679. cca 1920 Budapest, teherautó és csatornatisztító munkások talpig gumi védőöltözetben, vintage
NEGATÍV üveglemezen, 9x12 cm ........................................................................................................4 000
11680. cca 1960 Budapest, Angyalföld, 4-es busz, Ikarus, Autóbuszüzem Propagandacsoport fotója,
kartonra kasírozva, hullámos, felületi kopásokkal, 24×29 cm ...............................................................5 000
11681. 1927 Szlovéniai tájképek, városképek, 8 db (Capodistria/Koper, Pirano/Piran, stb.), kartonra
ragasztott fotók, feliratozva, Dr. Sánthay jelzéssel, 17,5×23,5 cm......................................................30 000
11682. cca 1900 Bécs, Rudolf főherceg-híd és a Saturnus gőzhajó, keményhátú fotó, karton sarka
hiányos, fotón szakadás, 26×30,5 cm / Wien / Vienna, Kronprinz-Rudolf-Brücke, vintage photo on
cardboard, with fault ..............................................................................................................................8 000
11683. 1932 Budapet, lóverseny, a székesfehérvári díj győztese "Erika", hajtó: Zwillinger, kartonra
kasírozott fotó, feliratozva, 17×23 cm ...................................................................................................3 000
11684. cca 1910 Károlyváros (Karlovac/Karlstad) felé, Tounj falu hídjának fotója, a hátoldalán feliratozva,
23x28 cm...............................................................................................................................................5 000
11685. cca 1910 A Kassa-jablonicai közúton lévő vashíd fotója, a hátoldalán feliratozva, 23x28 cm ..............5 000
11686. cca 1890-1910 Sopron, Petőfi Sándor tér, bank épülete, vintage fotó Stagl Ferenc soproni
fényképész műterméből, jelezve jobbra lent szárazbélyegzővel, 23x28,5 cm, üvegezett fakeretben /
cca 1890-1900 Ödenburg, Petőfi Sándor square, bank building, vintage photo by Franz Stagl ,
signed lower right, 23x28,5 cm, framed ................................................................................................5 000
11687. cca 1910 A munkácsi Latorca-híd fotója, rajta az 1849-es podheringi (őrhegyaljai) emlékművel, a
hátoldalán feliratozva, 22x28 cm...........................................................................................................5 000
11688. cca 1910-1940 Városi villamos erőművek, ipartelepek a történelmi Magyarországon. 21 db
feliratozott üveg dia (Kolozsvár, Bánhida, Cinkota, Temesvár, stb.) 7 darabon repedések / City
electrical plants and industial sites of the Historic Hungary.. 21 glass slides, some damaged. 8x8
cm .......................................................................................................................................................30 000
11689. 1947 "Az első olasz-magyar a háború után, Torino, 1947. május 11., Olaszország-Magyarország
3:2," fotó, a hátoldalán pecséttel jelzett, 17x23 cm .............................................................................10 000
11690. cca 1905 Az RPFC Rákospalotai Football Club játékosai nevesített tablón: Cseriring, Lővy, Buri,
Pick, Berenczy, Ángyán, Weszelák, Kohn, Martingano, Lányi, Nemes. 28x22 cm. Törésnyommal a
sarkán ...................................................................................................................................................8 000
11691. cca 1925 Szobor egy labdarúgóról, (valószínűleg egy foci mérkőzés vagy bajnokság díjaként
használták), 1 db vintage NEGATÍV üveglemezen a Foto-GRÁF műterem hagyatékából, 16x12 cm .2 000
11692. cca 1925 Focicsapat, 1 db vintage NEGATÍV üveglemezen a Foto-GRÁF műterem hagyatékából,
12x16 cm...............................................................................................................................................2 400
11693. cca 1967 ,,Gól! - labdarúgó világbajnokság, London, 1966" című amerikai film jelenetei és
szereplői, 8 db vintage produkciós filmfotó, a film szöveges, magyar nagy plakátját külön tételben
ld. a plakátok között, 18x24 cm .............................................................................................................2 600
11694. 1913 A magyar labdarúgó válogatott csapat 1913. április 27-én Bécsben az osztrákok elleni
meccsen (4:1), közte Zsák, Schlosser, Tóth Potya, fotó kartonon, hátoldalon feliratozva, 11×16,5
cm .......................................................................................................................................................11 000
11695. 1912 Takács Sándor (1886-1912) pilóta temetési szertartása Rákosmezőn 1912. október 16-án,
Hock János lelkész, Bárczy István főpolgármester, Lányi András pilóta beszédeivel, 5 db fotó,
hátoldalon feliratozva, 9×12 cm ..........................................................................................................12 000
11696. 1939 KTT motorkerékpár-verseny, Domján K. és Rusovszky versenyzők a pályán, hátoldalán
feliratozott fotólap, kis törésnyomokkal, 14x9 cm / Motorcycle race, photo, 14x9 cm ...........................2 000
11697. cca 1933 Budapest, villamos kanyarodik be a Hősök terére, 1 db vintage NEGATÍV, 6x6 cm ............2 000
11698. 1956 Tihany, motorkerékpár-verseny, Szalkay B. versenyző verseny közben, hátoldalán feliratozott
fotó, 12x9 cm / Motorcycle race, photo, 12x9 cm..................................................................................2 000
11699. cca 1910 Virágokkal feldíszített kerákpáros fotója, kézzel színezett keményhátú fotó Hegedűs
vilmosné szentesi műterméből, szecessziós hátlappal, 16,5×10,5 cm / bicyclist, coloured vintage
photo .....................................................................................................................................................6 000
11700. 1976 Opatija (Abbázia), a MotoGP-világbajnokság jugoszláv nagydíja, motorkerékpár-verseny, 5 db
fotó (közte több hátoldalán feliratozva), 24x18 cm + Phil Read (1939- ) motorversenyző hölgyekkel,
feliratozott fotó, 16,5x12 cm / 1976 Opatija, Yugoslavian Grand Prix motorcycle race, 5 photos,
24x18 cm + Phil Read (1939- ) motorcycle racer with young ladies, photo, 16.5x12 cm......................6 000
11701. cca 1940 előtt készült felvételek a budai hegyekben közlekedő fogaskerekű szerelvényről, 1 db
vintage NEGATÍV és 1 db vintage fotó, a papírkép nem a tételben szereplő negatívról készült;
mindkét felvételen jól látszanak a kocsik tetején levő fékezőfülkék, 6x6 cm és 9x13,5 cm ..................2 000
11702. cca 1924 Vasútállomás peronja, vasutas a családjával, kisebb gőzmozdony, 3 db vintage NEGATÍV
üveglemezen Kerny István (1879-1963) budapesti fotóművész hagyatékából, 9x12 cm és 4,5x6 cm
között.....................................................................................................................................................3 200
11703. cca 1910-1930 Ganz Mávag járművek. Budapesti és városi cégeknek készített autók, hókotrók,
teherautók, tűzoltó és egyéb autók. néhány képpel a gyártelepről. Összesen 22 db üveg dia / cca
1910-1930 Ganz Mávag vehicles. Buses, trucks and other special vehicles made for cities. 22
glass slides 8x8 cm .............................................................................................................................80 000
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11704. cca 1945 előtt készült privát felvételek, 13 db vintage NEGATÍV üveglemezen, 9x6 cm .....................2 400
11705. 1915.V.22 Akasztott ember I. világháborús magyar katonák körében, hátoldalán datált vintage fotó,
teteje vágott, apró szakadásokkal, 8,5x11 cm ......................................................................................3 000
11706. 1952 Dobozy Imre író "Holnap folytatjuk" című színműve Nemzeti Színházbeli darabjáról készített
fotósorozat a szereplőkről, 15 db 23,5×17,5 cm-es fotóval, feliratozva, az első lapon az író és a
színészek 12 db saját kezű aláírásával (Básti Lajos, Kálmán Gy., Csurka László, Suka Sándor,
Fülöp Zsigmond, Zsolnay Zsuzsa, Tyll, Bessenyei), jó állapotban .....................................................30 000
11707. cca 1910 Súlyemelő edző tanítványai körében, fotó, körbevágott, a hátoldalán bejegyzéssel,
21x30 cm.............................................................................................................................................12 000
11708. 1947 Egy kislány nagy kiflivel köszönti Rákosi elvtársat a május elsejei felvonuláson a Hősök terén,
Tiszavölgyi József hátoldalt pecsételt, feliratozott fotója, jó állapotban, 12,5×17 cm ...........................7 000
11709. cca 1900 Marhapásztorok és juhászok kocsmában és ebéd közben. 2 db keményhátú fotó angolul
feliratozva, 12×16 cm ..........................................................................................................................16 000
11710. 1886 Lányának tanácsot adó apa, keményhátú fotó Ellinger Ede műterméből, Borsos és Varságh
1876-as fotójának későbbi előhívása, 11×17 cm ..................................................................................6 000
11711. cca 1880-1900 Ismeretlen színpadi jelenet, keményhátú fotó Rupprecht Mihály soproni
műterméből, hátoldalon feliratozva, 10,5×16 cm ..................................................................................5 000
11712. cca 1860-1870 Széken ülő kisfiúk, keményhátú fotó Canzi és Heller pesti műterméből, vizitkártya,
10,5x6 cm..............................................................................................................................................1 000
11713. cca 1870-1890 Pauline Lucca (1841-1908) bécsi operaénekesnő (szoprán), keményhátú fotó,
vizitkárta, 10x6 cm / Pauline Lucca (1841-1908) viennese operatic soprano, photo, visit card, 10x6
cm .........................................................................................................................................................2 000
11714. cca 1890-1900 Hölgy kalappal, keményhátú fotó Goszleth István budapesti műterméből, kisméretű
vizitkártya, 8x4 cm.................................................................................................................................1 000
11715. cca 1900 Olvasó hölgy, keményhátú fotó Hollósi József szatmári műterméből, kisméretű vizitkártya,
8x4 cm...................................................................................................................................................1 000
11716. cca 1890-1900 Fiatal hölgy napernyővel, keményhátú fotó Kurzweil Frigyes műterméből, kisméretű
vizitkártya, 7,5x4 cm..............................................................................................................................1 000
11717. cca 1940 előtt készült felvételek sokféle témáról, a Flóris bonbonos doboz felirata szerint ezek ún.
,,Knipszek", 101 db vintage NEGATÍV, 6x9 cm és 3x4 cm között ........................................................3 200
11718. cca 1925 Akt felvétel, vintage NEGATÍV üveglemezen, 6x9 cm ...........................................................3 200
11719. cca 1976 A kapus figyelem elterelő csele, szolidan erotikus felvétel, 1 db mai nagyítás régi
negatívról, 15,8x24,1 cm .......................................................................................................................1 600
11720. Éva keresi a gyümölcsösben az élet zamatát, s nemsokára találkozik az kilgyóval, szolidan erotikus
felvétel, 1 db mai nagyítás régi negatívról, 23,8x17,7 cm .....................................................................3 200
11721. cca 1989 Teljes átéléssel, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából,
jelzés nélküli vintage fotóművészeti alkotás, 24x18 cm ........................................................................2 000
11722. cca 1958 Az idő vas foga a szépséget is kikezdi, szolidan erotikus felvétel, 1 db mai nagyítás régi
negatívról, 23,8x17,7 cm .......................................................................................................................2 400
11723. Egy régi autós kirándulás emlékére, 1 db mai nagyítás régi negatívról, 17,8x23,8 cm ........................3 200
11724. cca 1960 Halványuló látomás, szolidan erotikus felvétel, 1 db mai nagyítás, 24x17,6 cm ...................1 600
11725. cca 1960 Szertefoszló szép emlék, szolidan erotikus felvétel, 1 db mai nagyítás régi negatívról,
17,6x23,7 cm.........................................................................................................................................1 600
11726. cca 1975 Igazgyöngy a kagylóban, jelzés nélküli vintage fotó, 22,2x17,5 cm ......................................1 400
11727. cca 1958 Káosz és a harmónia, szolidan erotikus felvétel, 1 db mai nagyítás régi negatívról,
23,7x17,7 cm.........................................................................................................................................1 600
11728. Eltérő időben készült akt felvételek, Demeter Károly (1892-1983) budapesti fényképész
hagyatékából 5 db fotó, mai nagyításban, jelzés nélkül, 24x18 cm és 10x7,5 cm között .....................3 200
11729. cca 1979 előtt, különböző időpontokban, több fotómodellről készült akt felvételek, 13 db vintage
NEGATÍV, 36x24 mm............................................................................................................................3 200
11730. Vegyes válogatás több szerző hagyatékából, szolidan erotikus felvételek, 19 db vintage NEGATÍV,
4,5x4 cm és 24x36 mm között ..............................................................................................................4 000
11731. cca 1976 előtt, eltérő időpontokban, több fotómodellről készült akt felvételek, 9 db vintage
NEGATÍV, 36x24 mm és 4,5x4,2 cm között..........................................................................................2 800
11732. cca 1975 Marinkay István (1920-?) veszprémi fotóművész hagyatékából 8 db vintage DIAPOZITÍV
akt felvétel, 36x24 mm ..........................................................................................................................2 600
11733. cca 1975 Marinkay István (1920-?) veszprémi fotóművész hagyatékából 7 db vintage DIAPOZITÍV
akt felvétel, 36x24 mm ..........................................................................................................................2 400
11734. 1893 Kassa, Fráter Loránd és Jenő, Szemere Kálmán és Béla, Berzeviczy Béla, Hammersberg
Árpád, csoportkép, keményhátú fotó Podleszny műterméből, 10,5×16,5 cm .....................................26 000
11735. Hív egy fonott hajú lány 20 db finoman erotikus fényképfelvétel 10x15 cm ..........................................3 400
11736. cca 1970-es években készült erotikus karikatúrák, 9 db fotómásolat, 7x5.6 cm és 7,6x7,2 cm között
...............................................................................................................................................................2 000
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11737. Öten az aktfotó gyűjteményből, szolidan erotikus felvételek különböző időpontokból, 5 db mai
nagyítás, 15x10 cm ...............................................................................................................................2 000
11738. cca 1988 Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész hagyatékából 3 db vintage
NEGATÍV akt felvétel (A katona álma c. sorozatból), 6x6 cm ...............................................................1 800
11739. Eltérő időpontokban készült akt felvételek, Menesdorfer Lajos (1941-2005) budapesti fotóművész
hagyatékából 13 db vintage NEGATÍV .................................................................................................3 200
11740. cca 1940 előtti időből, két szerzőtől egy-egy akt felvétel, 2 db NEGATÍV, 5,3x3,2 cm és 5,2x4,5 cm .1 600
11741. cca 1982 Vincze János (1922-1999) kecskeméti fotóművész hagyatékából 2 db vintage
DIAPOZITÍV akt felvétel, 36x24 mm .....................................................................................................1 400
11742. Legendás kalandok, szolidan erotikus felvételek, amelyek eltérő időben készültek, több fotómodell
közreműködésével, 5 db mai nagyítás, 15x10 cm ................................................................................2 000

Reklám
11755. cca 1890 Nagyenyed, Kovács József gyógyszerész díszes fajansz arckrémes tégelye, kissé
kopott, aranyozott felirattal, hibátlan. / Aliud pharmacy cream pot from fayance m: 5 cm ..................12 000
11756. cca 1900 Málaga, Heinsdorf&Lemke litho borreklám, sarkán törésnyom, 22,5×15,5 cm .....................3 000
11757. cca 1900 Málaga, Heinsdorf&Lemke litho borreklám, tetején szakadás, 22,5×15,5 cm .......................3 000
11758. cca 1900 "A legjobb prágai sonka", Jahn Chmel Hentesárugyár cs. és kir. udvari szállító litografált
számolócédulája, Prag, Vitek, az egyik sarkán hajtásnyommal, 13x7 cm ............................................1 000
11759. cca 1900 Parfumerie Brázay litho reklám, törésnyomokkal, sarokhiánnyal, 32×24 cm ......................40 000
11760. cca 1900-1910 Strobentz-féle "Pacific" száraz tojás - liszt-készítmény, illusztrált litho reklámlap /
jegyzék, jó állapotban, 18x11 cm ..........................................................................................................3 000
11761. 1900-1930 USA (Egyesült Államok) Coca Cola kerek reklámtábla. Színes zománcozott fém.
Kopásokkal, sérülésekkel. A Coca Cola akkori szlogenével: Delicious "Coca Cola Refreshes you
best." / Finom Coca Cola frissít a legjobban. Gyártás dátuma: 1939-69. d: 30,5 cm. A datálás
fetehetően 1904-re utal, mert ekkor volt a rajta látható felirat a Coca Cola szlogenje. Az évek
során a Coca-Cola reklámjaiban használt szlogenek nemcsak a márkát, hanem a kort is tükrözték.
A szlogenek egyszerű, közvetlen módon kommunikálnak a Coca-Coláról. Az 1906-os szlogen, a
"The Great National Temperance Beverage" (A nagy nemzeti mértéktartó ital) azt az időszakot
tükrözi, amikor az Egyesült Államok társadalma eltávolodott az alkoholtartalmú italoktól, és a
Coca-Cola kellemes alternatívát nyújtott. Más szlogenek az eladási számainkra vonatkoztak, mint
például a "Three Million a Day" (Hárommillió naponta) 1917-ből vagy a "Six Million a Day"
(Hatmillió naponta) 1925-ből. A napi italok számát tekintve ez óriási különbség a napi
egymilliárdos határtól, amelyet a Coca-Cola Company 1997-ben lépett át. A Coca-Cola néhány
szlogenje a termék minőségére, frissítő ízére, vagy akár a szórakoztatásban betöltött szerepére
koncentrált, mint például az 1948-as "Ahol kóla van, ott vendégszeretet van". A Coca-Cola néhány
szlogenje a termék minőségére, frissítő ízére vagy akár a szórakoztatásban betöltött szerepére
koncentrált, mint például az 1948-as "Ahol kóla van, ott vendégszeretet van". 1985-ben a
Coca-Cola új ízének (általában new Coke(R) -nak nevezik) bevezetése, valamint a Coca-Cola
classic és az eredeti formula újbóli bevezetése több szlogent is eredményezett. 1985-ben az
"America's Real Choice" (Amerika igazi választása), míg 1986-ban már két szlogen szolgálta a
márkák megkülönböztetését: a "Red, White & You" a Coca-Cola classic és a "Catch the Wave" a
Coca-Cola esetében. Egyes reklámok maguk is az emlékezetes szlogenek szintjére emelkednek.
Az 1971-es "Hilltop" reklámban a "I'd Like to Buy the World a Coke a Coke" (Szeretnék a világnak
egy kólát venni) szavakkal énekeltek. Bár ez nem volt tényleges szlogen (a reklám valójában az
"It's the Real Thing" kampány része volt), a reklám és a dalszöveg még ma is annyira ismert, hogy
a szöveg sokak számára szlogennek számít. 2003 januárjában a Coca-Cola szlogen "Coca-Cola
... Igazi." című szlogent vezették be. A kampány (és a szlogen is) az élet valódi, hiteles pillanatait
és a Coca-Cola természetes szerepét tükrözte. .................................................................................50 000
11762. cca 1910 "Chateau Palugyay, Nemes fajbor Palugyay J. és Fiai, Pozsony," reklámos litografált
számolócédula, 13,5x6,5 cm.................................................................................................................1 000
11763. cca 1910 Sümeg János selmecbányai (Felvidék, Banská Štiavnica) divatüzletének
számolócédulája, hajtott, hátoldalon Daubner János pecsétjével .........................................................3 600
11764. cca 1910 Faragó Géza (1877-1928): "Marha mond a mester igyál Gottschlig rumot?", reklámos
litografált számoló cédula, jelzett a nyomaton, 12x7 cm .......................................................................1 000
11765. cca 1910 Kassa, Haltenberger Béla, ruhafestés, vegytisztítás, gőzmosás, reklámos litografált
számolócédula, Bp., Bakács-ny., 13x6 cm ...........................................................................................1 000
11766. cca 1910-1920 Berger & Wirth Leipzig (Berlin, Barmen, Hamburg, Amsterdam, Budapest) Hansi
Pralinen- und Schokoladenpackungen, rendkívül dekoratív német csokoládépapír-reklám, jó
állapotban, 29x21 cm ............................................................................................................................2 600
11767. cca 1910-1920 Josef Manner & Comp. Wien / Quäker Oats, 3 db német nyelvű, illusztrált litho
reklám kártya, 13x7 cm .........................................................................................................................4 000
11768. cca 1910-1920 "Tokaj Brandy a legjobb! Mindenütt kapható.", reklámos számolócédula, 13x6 cm ....1 000
11769. cca 1910-1920 "Herz Ármin Fiai Fabrique de Saucissons Budapest,"francia nyelvű, litografált
reklámos számolócédula, az egyik sarkán kis törésnyommal, 14x7 cm ...............................................1 000
11770. cca 1920 "Opel Garage, a HART győri képviselete", "Meixner Hotel Royal Szálloda", Győr, Győri
Hírlap-ny., Opel autós grafikával díszített számolócédula, a hátoldalon bejegyzésekkel,
bélyegzéssel, kis gyűrődésnyomokkal, 16x7,5 cm ...............................................................................1 000
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11771. cca 1920 "Szab "Fix" Pat nyugszék lábtartója, kihúzható - Szőts, VII Rákóczi u. 10 Sip-u. sarok",
linó, reklámos számolócédula, 12x7 cm ...............................................................................................1 000
11772. cca 1920 Vacsora nyolckor, Radius Metro Filmpalota, Metro Goldwyn Mayer, filmreklámos
számolócédula, 15x8 cm.......................................................................................................................1 000
11773. cca 1920 Benes Testvérek Győr Pyram cipőkrém számolócédula, Globus-ny., 13x6,5 cm .................1 000
11774. cca 1920 "Zalamegyei Kékúti Anna Forrás gyógy, üdítő és borásványvíz," Bp., Klein és
Fleischner-ny., reklámos litografált számolócédula, 14x7 cm ...............................................................1 000
11775. cca 1920 Frommer Liliput-pisztoly 6, 35 mm., Skaba és Plökinél, reklámos litografált
számolócédula, jelzett a nyomaton (Zsolt Géza), Bp., Kellner és Mohrlüder-ny., 7x13,5 c, .................3 000
11776. cca 1920 Orient kávépótlék, reklámos számolócédula, 14x6 cm .........................................................1 000
11777. 1920 Arad, Kállai Miksa Kő- és Könyvnyomda, Litografiai Műintézet fejléces levélpapírja, szakadt ....5 000
11778. cca 1920-1930 "Il Cognac Keglevich é il veramente migliore", Bp., Kellner és Mohrlüder-ny.,
litografált olasz nyelvű reklámos számolócédula, 7x14 cm ...................................................................1 000
11779. cca 1920-1930 "Adriatica sósborszesz, Medicinal, litografált reklámos számolócédula, 13x7 cm .......1 000
11780. cca 1920-1930 "Grand Vins de Champagne de Caves de son Excellence le comte F. Esterházy á
Totis" reklámos számolócédula, 12x6 cm .............................................................................................1 000
11781. 1922 "Minden reménységünk a jövő nemzedék! Magyarok! Szavazzatok gr. Andrássy Gyulára és
az ő jelöltjeire. Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt", politikai reklámos számolócédula,
rajta "Nagymagyarország-térképes" irredenta grafikával, Bp., Kellner és Mohrlüder-ny., jelzett (Verő
B. 922) a nyomaton, 14x7 cm ...............................................................................................................2 000
11782. 1924 Hirmann Ferenc Budapest képes termék katalógus. 150 p. ........................................................4 000
11783. cca 1925-1930 Ko-Mio Fülbleistifte / Ko-Mio töltőtollak, német nyelvű, díszes, illusztrált reklámlap,
kétoldalas, 25x20 cm ............................................................................................................................2 000
11784. cca 1928 München, Hotel und Gaststätte Münchner Hof reklám bőröndcímke, Josef Strassberger
(1894-1950) olimpiai- és világbajnok német súlyemelő képével / Luggage sticker with the picture of
Josef Strassberger (1894-1950) Olympic and World Champion German weightlifter ..........................3 000
11785. cca 1930 Weiss Manfréd Művek Globus kazánok képes ismertetője. 50p. Egészvászon kötésben. ...3 000
11786. cca 1930 "Mindenki Ambra mandarint iszik", a budapesti Ambra Egyesült Likőrgyárak és
Gyümölcslepároló Rt. reklámos számolócédulája, Bp., Grafikai Intézet Rt., 12x6 cm ..........................2 000
11787. cca 1930 Bp., Józsefvárosi gyógyszertár receptborítékja, jó állapotban, 11,5x8 cm ............................3 000
11788. cca 1930 Delfi, az uri világ nyulszőr kalapja, reklámos litografált számolócédula, Magyar József
Litográfia, jelzett a nyomaton (Vidor), 13x7 cm .....................................................................................2 000
11789. cca 1930 "Stern Márton Orth. Étterme, Bp. VI. Rombach-u. 6.", reklámos számolócédula, judaika,
rajta ceruzás áthúzással, 15x6 cm ........................................................................................................1 000
11790. cca 1930-1940 Dreher csokoládégyár képsorozata 15. és 19., 2 db gyűjtőkép hátoldalán recepttel,
Klösz Bp., 11,5x6 cm ............................................................................................................................2 000
11791. Turán sportcipők. Plakát vagy reklámgrafika terv, 1930-40 körül. Tempera, ceruza, papír. Jelzés
nélkül. Lapon apró foltokkal. 27,5x22 cm ..............................................................................................9 000
11792. cca 1930-1940 "Baronet likőr, Société Anonyme Barót Budapest", Bp., Globus, litografált reklámos
számolócédula, 12x6 cm.......................................................................................................................1 000
11793. cca 1930-1940 "Rádió, Barta és Társa" reklámos litografált számolócédula, jelzett a nyomaton,
12x6 cm.................................................................................................................................................1 000
11794. 1933 Cegléd, Dr. Zalai Károly gyógyszertára a "Remény"-hez receptboríték, jó állapotban + benne
Dr. Lukács József budapesti gyermekorvos fejléces receptpapírjára írt recept ....................................5 000
11795. cca 1940 Zsolnay fürdőszobai kerámiák képes minta katalógus. 8p. Karton borítással .......................3 000
11796. Nemzetközi Vásár a Városligetben, divatbemutató. Plakát vagy reklámgrafika terv, 1940-50 körül.
Tempera, ceruza, kollázs, papír. Bal szélén Ötlet Reklámgrafikai Műhely bélyegzőjével. Jobb
szélén törésnyomokkal, lap alján apró szakadással. Lap tetején apró rajzszög ütötte lyukkal.
12,5x44 cm..........................................................................................................................................14 000
11797. Henter János (?-): Partner töltőtoll és töltőirón, reklám vagy plakát terv, 1940-50 körül. Tempera,
papír. Jelzett. Üvegezett keretben. 18x13 cm. ......................................................................................9 000
11798. cca 1940-1960 "Know Your U.S.A.", amerikai reklámkiadvány forgatható koronggal, az USA
államainak mottóival, népességével, fővárosával és virágaival, Tip-Top toast kenyér reklám, 14x13
cm / 'Know Your U.S.A.' American Tip-Top toast bread advertisement with US states' mottos,
capitols, populations and flowers, rotatable, 14x13 cm.........................................................................3 600
11799. 1941 Ulrich BJ. csövek, lemezek, szerelvények képes árjegyzéke. 120p. Bőr kötésben, fém
gerinccel. 11x16 cm ..............................................................................................................................3 000
11800. 1941 M. kir. József nádor 2. honvéd gyalogezred tisztikara, kartonra kasírozott fotó, sérült karton,
18×25 cm ..............................................................................................................................................5 000
11801. cca 1942 Szabó Éva okl. ezüstkoszorús takácsmester reklámcédula, Lukáts Kató (1900-1990)
grafikája, egyik sarkán hajtásnyom .......................................................................................................2 000
11802. 1942 A Jobbsors Sorsjegyárusító Rt. reklámlapja, címlapon Mosdóssy Imre (1904-1995)
grafikájával ............................................................................................................................................5 500
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11803. 1944 A gyomai Kner Nyomda falinaptára, hajtott, a hátoldalán bejegyzésekkel, 58x42 cm .................5 000
11804. 1945 The Scottisch Mission in Hungary, A Magyarországi Skót Misszió fényképes igazolványa
lelkész részére, aláírásokkal, pecséttel, 1945. február, kettészakadt, foltos. .....................................15 000
11805. Henter János (?-): Tungsram. Benne van a nap fénye! Reklám terv. 1950-60 körül Tempera, papír.
Jelzett a hátoldalán. 13,5x18,5 cm........................................................................................................9 000
11806. 150 db Hotelcímke az 1950-70-es évekből, benne angol, (benne a híres Regent Palace London)
olasz, csehszlovák, orosz, stb szállodákkal. / Collection of 150 luggage / hotel labels ........................7 000
11807. 150 db Hotelcímke az 1950-70-es évekből, benne brit, német, spanyol, osztrák, portugál. ír,
csehszlovák, orosz stb szállodákkal. / Collection of 150 luggage / hotel labels ....................................7 000
11808. 150 db Hotelcímke az 1950-70-es évekből, benne angol, francia, német, lengyel, spanyol, orosz,
stb szállodákkal. / Collection of 150 luggage hotel labels .....................................................................7 000
11809. 1953 OTP takarékbetét fém reklámos kártyanaptár 7x9,5 cm ............................................................10 000
11810. Henter János (?-): Das ist ein Tungsram Schein. Reklám terv. Tempera, papír. Hátoldalán
"Módosítással kivitelezésre javasoljuk!", "Állami Hirdető Vállalat lektorátus" és "1956 jun 12" dátum
bélyegzővel valamint tollal írt elfogadva felirattal. 13,5x18,5 cm. .........................................................9 000
11811. 1956 Államkölcsön fém reklámos kártyanaptár 7x9,5 cm ...................................................................10 000
11812. "Chaplin bácsi római irkát vegyen nekem" számolócédula, szakadással .............................................2 800
11813. Borhegyi F. Borkereskedés Bp. IV. Gizella tér számolócédula .............................................................2 800
11814. Lenard & Laban Pozsony számolócédula .............................................................................................2 800
11815. Tepliczi városforrás számolócédula ......................................................................................................2 800
11816. Kecskeméti Szeszfinomító Részvénytársaság italcímke ......................................................................2 000
11817. Kecskeméti t.h. város szeszfőzdéje italcímke, kissé foltos ...................................................................2 000
11818. Szultán forrás litho számolócédula, hajtott............................................................................................2 800
11819. Hölle Pezsgő Budaörs számolócédula..................................................................................................2 800
11820. Rohitscher Sauerbrunn számolócédula ................................................................................................2 800
11821. Sopronkeresztúri savanyúvíz számolócédula .......................................................................................2 800
11822. Erdélyi Pincze Egylet számolócédula ...................................................................................................2 800
11823. Rohitscher Sauerbrunn Tempelquelle számolócédula ..........................................................................2 800
11824. Valódi hegyi málnaszörp Hecht György italcímke .................................................................................2 000
11825. Citromízű cukorszörp italcímke .............................................................................................................2 000
11826. Kallop Érsekújvár dombornyomott címer ..............................................................................................3 000
11827. Nagyváradi Rizling szecessziós dombornyomott italcímke, szakadással .............................................2 000
11828. Villányer-Riesling italcímke, kis szakadással ........................................................................................2 000
11829. Ürmös olasz módra italcímke, kis szakadással .....................................................................................2 000
11830. Szabari vegyes Baán Kálmán pincéjéből italcímke...............................................................................2 000
11831. Szenteket (Szent Imre, Szent Mór, Szent Erzsébet, Szent László) ábrázoló könyvjelzők, 7 db ...........2 800
11832. "Lampart zománckád örökké új" számolócédula, Irsai István (1896-1968) grafikája ............................5 500
11833. "Hypo, fehérítő lúg: az ártalmatlan klór", jelzett a nyomaton, reklámos számolócédula, 14x7 cm .......1 000
11834. Késmárky és Illés, Árkád Játékáruház, reklámos litografált számolócédula, Bp., Grafikai Intézet-ny.,
7x14 cm.................................................................................................................................................1 000
11835. Ön kérem mire vár?..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet,
24×17 cm ..............................................................................................................................................5 000
11836. Pikekvé..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet, foltos, 24×17
cm .........................................................................................................................................................5 000
11837. Salve tápszer "Jóízű és erőt ad" szórólap .............................................................................................3 000
11838. Bayer Aspirin tabletták szórólapja .........................................................................................................2 000
11839. Gólya madár..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet, foltos,
24×17 cm ..............................................................................................................................................5 000
11840. TOTOjgassuk..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet, kis
sarokhiány, foltos, 24×17 cm ................................................................................................................5 000
11841. Klasszikus hirdetés..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet,
24×17 cm ..............................................................................................................................................5 000
11842. Balaton mellett is..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet, 24×17
cm .........................................................................................................................................................5 000
11843. 1×1=7..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet, foltos, 24×17 cm..5 000
11844. Fiatal görlök..., Igmándi keserűvíz reklámos villamosplakát, Globus nyomdai műintézet, 24×17 cm ...5 000
11845. Merino Juhturó, Spöttle Testvérek Budapest. Reklámgrafika terv. Akvarell, ceruza, tempera, tus,
kollázs, papír. Jelzés nélkül, 21×21 cm.................................................................................................6 000
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11846. "Cubana bronzbarnítóval fájdalom nélkül barnul...", Cubana barnító illusztrált, átlátszó reklám fólia,
29x19 cm...............................................................................................................................................2 000
11847. A legjobb fogkrém a Thyodont, reklámplakát, Kónya Zoltán grafikája, szakadásokkal, 27×20 cm.......4 000
11848. Diana Ipari és Kereskedelmi Rt. csokoládé karácsonyfa díszei dobozpapír, szélein kis
szakadásokkal.....................................................................................................................................10 000

Judaika
11860. 1944 A svájci követség menlevele (Schutzpass) Oskar Szamekiu a volt román
diplomáciaimisszió feleségének részére, mentesítő igazolás Lutz követségi titkár
aláírásával.Szakadásokkal. + Angol követség biankó igazolása / 1944 Schutzpass of the
Swissconsulat for the wife of Mr. Samekiu doctor of the ex Romanian diplomatic mission.Tears. +
British embassy bianco id .................................................................................................................100 000
11861. 1944 A Budapesti Francia Követség (Legation de France Budapest) védlevele hölgy részére, hogy
francia római katolikus állampolgár és a törvény értelmében nem tekinthető zsidónak, 1944. julius
1., pecsétekkel, aláírással, szakadt, foltos. .........................................................................................60 000
11862. 1944 Svájci Követség igazolványa (Schutzpass) magyar zsidó személy részére, aki svájci
csoportos útlevélben szerepel és ezért érvényes útlevél birtokában lévő személynek tekintendő,
1944. okt. 23., hajtott, bélyegzéssel. ...................................................................................................30 000
11863. 1944 Sárga csillag viselésére szolgáló igazolvány Oskar Szamekiu a volt román diplomáciai
misszió, valamint a csillag viselése alól mentesítő igazolvány. / Id for Hungarian Jewish person for
releaving from the obligation to wear a yellow star .............................................................................20 000
11864. Ehrenreich Sámuel (1860-1944) borsodcsabai, majd szilágysomlyói főrabbi bronz pecsétnyomója.
fa nyéllel. Felirat 6 cm / Rabbi's sealmaker .........................................................................................10 000
11865. cca 1905-1906 Dr. Richtmann Mózes (1880-1972) rabbi, judaika-kutató talmudi dolgozata, Bloch
Mózes (1815-1909) rabbi, Talmud-kutató, a Rabbiképző Intézet első igazgatójának
megjegyzéseivel, héber nyelven. A füzet borítója sérült, szétvált, viszont a szöveg sértetlen. ..........10 000
11866. 1944 Magyar Vöröskereszt Tudósító Iroda tudakozó-lapja munkaszolgálatos állapota ügyében, aki
"veszteségnyilvántartásban" nem szerepel, hanem orosz műveleti területen eltűnt, hajtott. ..............10 000
11867. cca 1870 Rabbi fotója vizitkártya, hátoldal sérült / Photo of rabbi, backside damaged 6x9 cm ..........10 000
11868. 1883 Bp., Dr. Bak Izrael (1840-1894) rabbi, nyelvész aláírása vizsgalapon / autograph signature of
Izrael Bak rabbi .....................................................................................................................................7 000
11869. 1699 Imago Summi Potificis - Zsidó főpap rézmetszetű képe és felszerelési tárgyai. / Jewish priest
and its artifacts engraved image 16,5x18 cm........................................................................................7 000
11870. 1944. május Belügyminiszteri nyomtatott rendelkezés gyermekmenhelyeken dolgozó zsidók
elbocsátásáról .......................................................................................................................................5 000
11871. 1944 Budapesti cukorjegy zsidó személy részére ................................................................................5 000
11872. 1945 január 22. a svájci követség orosz-magyar kétnyelvű mentesítő igazolványa / Swiss embassy
Russian-Hungarian bilingual protective id (Schutzpass) .......................................................................4 000
11873. 1944. november, Alispáni leirat zsidóktól zár alá vett gyógyászati eszközökről, sérült! .......................3 000
11874. 1944 Románd, munkaszolgálatos halottvizsgálati jegyzőkönyve, halál oka: végkimerülés ..................2 000

Cserkész
11885. 1930-1940 Hungária cserkészcsapat 2 db cserkész sapka sapkajelvénnyel + 2 db cserkészkendő
/ 2 boy scout caps and 2 scout scarf ...................................................................................................28 000
11886. cca 1930 Cserkész tiszti ing (264. Hunyadi János cserkészcsapat) Cserkészbolt emblémával,
megkímélt, szép állapotban / Hungarian boy scout uniform in good condition ...................................20 000
11887. 1933 Cserkész ing Gödöllői Jamboree emblémával, megkímélt, szép állapotban / Hungarian boy
scout uniform with Jamboree emblem in good condition ....................................................................20 000
11888. cca 1930 Cserkész pelerin kis lyukakkal / Hungarian boy scout cloak with small holes .....................19 000
11889. cca 1930 Cserkész rövidnadrág, komplett, sérülésmentes állapotban, de régi folt koszfolt
maradványokkal / Hungarian boy scout shorts with marks of dirt .........................................................9 000
11890. 1947 Cserkészfiúk I. évf. 1-6. sz. ........................................................................................................12 000
11891. 1933 Budapest-Gödöllő, Jamboree emlék, fém plakett, 20×10 cm ....................................................11 000
11892. 1926 Nemzeti cserkész nagytábor, 1926. júl. -23. Újpesti - Népsziget. Szerk. és kiadja:
Nagytábortanács. Bp., 1926., Korvin-ny., 16 p. Szövegközti fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.
Az utolsó lapon térképpel. Kiadói illusztrált papírkötés, a borítón Márton Lajos (1891-1953) színes
rajzával. A borítón "15. Bethlen Gábor cserkészcsapat Budapest" bélyegzéssel. ................................9 000
11893. cca 1943 Műtermi portrék cserkészekről, a kiskunfélegyházi Marika fotóműterem hagyatékából 7 db
vintage NEGATÍV üveglemezen, 9x6 cm ..............................................................................................2 000

Szabadkőművesség
11905. XX. sz. eleje: Szabadkőműves kötény . kézelő és két fém csat. Selyem, bőr Jelzett fém csatokkal
(Spencer, London) / Freemason apron, wristband and two metal buckets. Signed Spencer,
London. Silk. leather 40x36 cm ...........................................................................................................30 000
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11907. Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és
külföldi kapcsolatai 1920-tól 1937-ig. III. kiadás - I. köt. Bp., 1938, Lőcsey. + II. kiadás-II. köt. A
magyarországi szabadkőműves páholyok tagjainak névsora 1868-tól 1920-ig. Bp., 1939,
Budai-Bernwallner József könyvnyomdája. + III. kötet-I. kiadás A hazai és külföldi páholyokban
illegálisan működő magyarországi szabadkőművesek névsora 1920-tól 1938-ig. Bp., 1939,
Budai-Bernwallner József könyvnyomdája. Vászonkötésben, mindhárom kötet egybekötve, kopott
borítóval, I. kötet címlapja kissé foltos, első néhány kevés lap fűzése laza, II. kötet címlapja és
397. olfala kissé sérült, lapok belsején régi fűzött kötés nyomaival (apró lyukakkal) az úk kötés
mellett..................................................................................................................................................30 000
11908. Szabó Adolf: Az Eötvös-páholy hetvenéves története. Bp.,(1947., Márkus-ny.,) 56 p. Kiadói
papírkötés, foltos borítóval, gyűrődésnyommal, javított kötéssel. A magyarországi páholyok
működését 1950-ben betiltották. Rendkívül ritka! ...............................................................................20 000
11909. Hollós László: A szabadkőművesség története. Különös tekintettel a magyar szabadkőművesség
fejlődésére. Bp., 1873, a szerző kiadása (Wilckens Gy. ny.), 105+(2) p. Könyvkötői félvászon-kötés
(Nemzeti Sajtóvállalat Könyv- és Papírkereskedése, Szeged kötése), a címlapon tulajdonosi
névbejegyzéssel, a tartalomjegyzéknél ceruzás jegyzetekkel. .............................................................8 000

Hajózás, Balaton
11920. 1899 Óbudai I. cs. k. szab. Dunagőzhajózási hajógyár tanonclevél, díszes illusztrációval,
szárazpecséttel, üvegezett fa keretben, 37,5×27,5 cm .......................................................................20 000
11921. Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási rt. képes ismertető füzet. Hajóállomány, állomások,
hajónévjegyzék, térkép, menetrend, kirándulások 32p. + 2 kihajtható térkép.......................................3 000
11922. cca 1930 Magyar Királyi Folyam-és Tengerhajózási Részvénytársaság személyhajó járatai ..............4 000
11923. Csermák Géza: A magyar hajózás múltjából. Bp., 1956., Magyar Nemzeti Múzeum-Történeti
Múzeum Rotaprint Üzeme, 58+1 p. Kiadói papírkötés. Megjelent 2000 példányban. Csermák
Géza,(1926-1976?) néprajzkutató, antropológus által K. Kovács Péter (1912-1981) néprajzkutató,
etnográfus részére DEDIKÁLT példány. ...............................................................................................4 000

Militária
11935. M. kir. honv. 1941M honvéd tábornoki köpeny, vezérőrnagyi rendfokozati jelzéssel, hozzá
szörmegallér. Megkímélt, jó állapotban. / General's cloak ................................................................100 000
11936. M. kir. honv. 1941M honvéd tábornoki köpeny, vezérezredesi rendfokozati jelzéssel, gallér nélkül.
Sérült. / General's cloak ......................................................................................................................80 000
11937. k.u.k. 1881M gyalogos tiszti atilla, főhadnagyi rangjelzéssel, megkímélt, szép állapotban,
védőhuzattal. / Austro-Hungarian Monarchy infantry officer coat in nice condition, with protective
cover ...................................................................................................................................................80 000
11938. M. kir. honv. 1927M honvéd tiszti pelerin. Honvéd vezérfőtörzsorvosé. Megkímélt, jó állapotban. /
Officer's cloak ......................................................................................................................................80 000
11939. m, kir. honv. 1941M honvéd tüzér kistársasági atilla, csapattiszti jelvénnyel kis sérülésekkel. /
Hungarian artillery leisure uniform, with officer badge, small holes ....................................................70 000
11940. M. kir. honv. 1941M honvéd kistársasági atilla századosi rangjelzéssel. Megkímélt, jó állapotban. /
Officer's leisure uniform coat ...............................................................................................................60 000
11941. M. kir. honv. 1941M honvéd nagytársasági atilla alezredesi rangjelzéssel. Megkímélt, jó
állapotban. / Officer's leisure uniform coat ..........................................................................................60 000
11942. k.u.k. 1906M gyalogos tiszti zubbony (blúz) főhadnagyi rangjelzéssel, kissé sérült /
Austro-Hungarian Monarchy infantry officer blouse somewhat damaged ...........................................50 000
11943. M. kir. honv. 1941M honvéd tüzér tiszti tábori zubbony, hadnagyi rendfokozattal, zománcozott
csapattiszti jelvénnyel, szép, megkímélt állapotban. / Hungarian artillery officer uniform. ..................50 000
11944. M. kir. honv. 1938M honvéd tiszti posztó zubbony. hadnagyi rendfokozattal. csapattiszti
jelvénnyel, megkímélt állapotban. / Hungarian officer uniform ............................................................50 000
11945. M. kir. honv. 1938M műszaki tiszti köpeny, hadnagyi rangjelzésekkel. megkímélt, szép állapotban.
/ Hungarian technical officer uniform,..................................................................................................50 000
11946. M. kir. honv. 1940M honvéd hadtáp főhadnagyi nyári fehér vászon zubbony. Megkímélt, szép
állapotban. / Hungarian military staff derpartment officer summer blouse in nice condition ...............50 000
11947. 1949M gyalogos táboribarna zubbony ezredesi rangjelzéssel. (április 28. állapot) Megkímélt, szép
állapotban. Egy gomb hiánnyal. / Hungarian officer uniform ...............................................................50 000
11948. M. kir. honv. 1933 előtti honvéd tiszti téli bunda, huszár mentéből átalakítva. (A bélés és a külső
táboribarna között sötétkék zubbony van), szép, megkímélt állapotban. / Hungarian officer winter
furcoat .................................................................................................................................................40 000
11949. M. kir. honv. 1941M honvéd állatorvosi táboribarna zubbony, zászlós rendfokozattal, szép,
megkímélt állapotban. / Hungarian vet officer uniform. .......................................................................40 000
11950. M. kir. honv. átmeneti 1941M/1946M (gombok) gyalogos táboribarna zubbony ezredesi
rangjelzésekkel. gallérjánál sérült / Hungarian officer uniform, some damage ...................................40 000
11951. Magyar Néphadsereg 1950M híradó tiszti őrnagyi köpeny, szép, megkímélt állapotban. /
Hungarian officer uniform ....................................................................................................................40 000
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11952. M. kir. honv. 1941M gyalogos táboribarna zubbony alezredesi rangjelzésekkel. megkímélt, szép
állapotban, egy gomb hiánnyal / Hungarian officer uniform, some damage .......................................40 000
11954. 1950M híradós őrnagyi zubbony szép, megkímélt állapotban. / Hungarian communication officer
uniform ................................................................................................................................................32 000
11955. 1950M híradós őrnagyi gimnasztyorka (ingzubbony) szép, megkímélt állapotban. / Hungarian
communication officer uniform ............................................................................................................32 000
11957. 1946M honvéd gyalogos tiszti köpeny, ezredesi rangjelzéssel. Gombok nélkül / Hungarian officer
uniform, without buttons ......................................................................................................................28 000
11958. M. kir. honv. 1938M honvéd tiszti nyáíri zsávoly zubbony. , eredetileg műszaki hadnagyi
rendfokozattal. megkímélt állapotban. / Hungarian officer summer uniform, ......................................26 000
11959. 1949M nyári tiszti zsávoly zubbony szép, megkímélt állapotban. / Hungarian officer summer
uniform ................................................................................................................................................20 000
11960. M. kir. honv. 1892M huszár tiszti attila, századosi rangjelzéssel. Erősen sérült / Hungarian officer
uniform, damaged ...............................................................................................................................15 000
11961. M. kir. honv. 1942M tiszti szalonnadrág. Jó állapotban. / Officer's pants............................................10 000
11962. M. kir. honv. 1942M tiszti szalonnadrág. Jó állapotban. / Officer's pants............................................10 000
11963. k.u.k. 1891M gyalogos tiszti csákó (főhadnagy-hadnagy) 1911M csákócímerrel. Rosenthal Pest
gyártói jelzéssel, megkímélt, szép állapotban. / Austro-Hungarian officer's hat in nice condition.......80 000
11964. k.u.k. 1891M gyalogos altiszti csákó / infantry non com officer cap ....................................................60 000
11965. M. kir. honvéd 1940-es évek eleje. Fekete tiszti sapka. Vörös béléssel. Megkímélt, jó állapotban. /
Officer's hat. ........................................................................................................................................60 000
11966. M. kir. honvéd 1930-as évek hadapród iskolás sapka fekete béléssel. Gyártó: Misoga Sándor. /
Military school cap...............................................................................................................................50 000
11967. k.u.k. fekete tiszti sapka, vörös béléssel, sárga csíkkal a belső oldalán / Austro-Hungarian black
officer's hat ..........................................................................................................................................40 000
11968. M. kir. honv. 1935M légoltalmi rohamsisak, csukaszürke festéssel. Béléssel, kompletten,
megkímélt állapotban, kissé kopott / Hungarian military air raid protection helmet ............................40 000
11969. M. kir. honv. 1935M rohamsisak 1946-os "Tildy-zöld" festéssel. Béléssel, kompletten, megkímélt
állapotban, kissé kopott / Hungarian military helmet ...........................................................................30 000
11970. M. kir. honv. tábori sapka, vezérőrnagyi rendfokozattal. fekete bársony cserfalombbal, olajággal
díszített topánnal. Misoga János Budapest, jelzett, kevés sérüléssel. / Military cap for major
general ranking officer. Small damage................................................................................................30 000
11971. M. kir. honv. tábori sapka, századosi rendfokozattal. kék, huszár topánnal. Minimális sérüléssel. /
Military cap for captain officer. Small damage. ...................................................................................30 000
11972. 1949 Tábori sapka (átmeneti állapot) Rákosi címeres gombokkal, Bélésén pecséttel:
Egyenruhaipari NV: Rasz 1949 ORJ. MGY. Jó állapotban / Military cap transition period model ......30 000
11973. cca 1910 K. u. K. Kriegsmarine sapka szalag, 3,5x78 cm ..................................................................20 000
11974. Magyar Néphadsereg 1950M pilotka tábori sapka, belső oldalán pecséttel H.K.O.B. ........................14 000
11975. Magyar Néphadsereg 1950M szakszolgálatos tiszti tányérsapka (korai változat) megkímélt, jó
állapotban / Military cap ......................................................................................................................10 000
11976. Magyar Néphadsereg 1950M tiszti téli sapka usanka, Rákosi címerrel / Officer's winter cap ..............8 000
11977. 1915-1945 Balkay Jenő, a cs. és kir. 5. vártüzérezred (K. u. k. Festungsartillerieregiment Nr. 5)
hadnagya, később a M. kir. honvédség századosa, majd alezredese részére kiállított 5 db oklevél
(első ill. második világháborús szolgálatért): A Cs. és Kir. Hadügyminisztérium által kiállított,
díszes oklevél hadnagyi kinevezésről, ill. a "Katonai Érdemérem a katonai érdemkereszt
szalagján" ezüst és bronz fokozatának adományozó oklevelei, Alexander von Krobatin
(1849-1933) hadügyminiszter aláírásával, szárazpecsétekkel; elismerő oklevél Werth Henrik
(1881-1952) tábornok, a Honvéd Vezérkar főnökének aláírásával és pecsétjével; valamint I.
fokozatú (kardos és koszorús) tűzkereszt viselésére jogosító igazolvány. Hajtásnyomokkal,
néhány ázásból eredő folttal. ..............................................................................................................70 000
11978. Tartsay Vilmos: Közlekedéspolitika és nemzetvédelem. Részlet a M. Kir. József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karához benyújtott doktori értekezéséből.
Írta: - - m. kir százados, okl. közgazda. Bp., 1941., "Rákóczi" Könyvnyomda, 32 p. Kiadói
papírkötés. A szerző, Tartsay Vilmos által dedikált példány. "Pancsinak sok szeretettel és mélyen
hódoló baráti kézcsókkal. Budapest, 1941. jun. 1. T. Vili." Tartsay Vilmos (1901-1944) vezérkari
százados, a magyar ellenállási mozgalom tagja, több katonatiszttel és Bajcsy-Zsilinszky Endre
országgyűlési képviselővel együtt letartóztatták, majd kivégezték. ....................................................30 000
11979. 1939 Honvéd naptár, kiadja: M. kir. Honvédelmi Minisztérium, sok képpel, hátlap félig kiszakadva ..16 000
11980. 1931 Díszes elismerő oklevél a székesfehérvári I. világháborús katonaszobor ügyében tett
"közigazgatási szolgálatban elért eredményes és különösen hasznos teljesítményért", Vad Ferenc
nyilvántartó almester, a győri 2. honvéd utászzászlóalj tagja részére, rajta vitéz Módly Zoltán
(1882-1966) altábornagy, a M. Kir. 2. Honvéd Vegyesdandár parancsnokának aláírásával,
címeres fejléccel, kartonra kasírozva, foltos, kis gyűrődésnyomokkal, 43x27 cm ..............................16 000
11981. 1905 A k.u.k. Graf von Hadik 3. huszárezred rang és szolgálati beosztási listája a katonák
részletes adataival, német nyelven, szép állapotban, ritka, 20p .........................................................14 000
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11982. 1945 Emléklap a szovjet ellen viselt háború emlékére, a M. kir. 2. Honvéd Gépkocsizó Dandár
Felderítő Zászlóalj bélyegzésével, szárazbélyegzővel. Hajtva ...........................................................12 000
11983. 1945 a M. kir. 3. honvéd keröleti parancsnokság belépési engedlye honvéd munkaszolgálatos
részére, a parancsnokság nyilaskeresztes bélyegzőjével. Szombathely, 1945. január 30. ................12 000
11984. 1938 Bp., "Isten és a haza nevében előre!" - Horthy Miklós kormányzó által kiadott hadparancs,
komáromi pecséttel, szélein kis szakadásokkal ..................................................................................11 000
11985. 1944. november 21. Budapesti Karhatalmi Század katonai igazolványa és fotó a katonáról ...............3 000
11986. 1874 Pola, hirdetmény hajóstanoncok (matróz) felvételéről a császári és királyi
haditengerészethez, német nyelven, szakadásokkal a szélén, 62×43 cm / 1874 Pola, k. k.
Kriegsmarine (Austro-Hungarian Navy) recruitment poster, in German, with small tears ...................55 000
11987. cca 1942 A M. Kir. Honvédség egyenruhái. Földi, légi és folyami erők egyenruhái, rendfokozati
jelzései. Tervezte, összeállította és kiadja: vitéz Loósy Alajos alezredes. A rajzokat készítette:
nemes Biczó András. Bp., Kókai Lajos könyvkereskedése - Klösz György és Fia. Kétoldalas,
kihajtható, nagyméretű grafikus nyomtatvány, hat nyelven feliratozva. A hajtások mentén és a lap
szélén néhány apró sérüléssel, 98,5x33,5 cm ....................................................................................40 000
11988. cca 1918 "A leszerelési rendelet módosítása. Katonák!", 1918. nov. 13., a hadügyminiszter (Linder
Béla) plakát méretű hirdetménye, Bp., Pallas, hajtásnyommal, feltekerve, 56x39 cm ..........................8 000
11990. 1915 "Meghívó a Felsőbányán, 1915. évi február hó 2-án, kedden a Korona-szálloda nagytermében
a vörös félhold javára rendezendő Háborus Estélyre, Nagybánya, Nánásy István-ny., hajtott,
szakadt, 47x31 cm ................................................................................................................................5 000
11991. 1940 Erdélyi bevonulás Horthy Miklós kormányzóval és magyar katonai alakulatokkal
(gyalogosok, lovaskatonák, motorizált egységek, harckocsik stb.) különféle helyszíneken
(Székelyföld, Gyergyószentmiklós, Máramaros, Beszterce, Szamosújvár stb.), néhány tájképpel
kiegészítve. Több mint 200 db fotó 2 db korabeli egészvászon kötésű albumban, albumok
borítóján "Gyergyó felszabadulásnak emlékére 1940" ill. "Székelyföld hazatér 1940" hímzett
felirattal és ormanentikával. "Gyergyó felszabadulásnak emlékére 1940" feliratú albumban
menükártyával losonci 21. dandár parancsnoka, Röder Jenő tábornok és a tisztikar tiszteletére
valamint egy dicséret másolt példánya 1940.IX.10, dátummal, az erdélyi bevonulás gyors
haladásáért, besztercei állomásnál. A tételhez tartozik Tamási Áron: Szülőföldem c. könyvének
hasonló, korabeli egészvászon kötésű "Székelyföld hazatér 1940" hímzett felirattal és
ormanentikával ellátott borítójú példánya, címlapon tulajdonosi bejegyzéssel az erdélyi
bevonulás emlékére. A fényképek a losonci 21. dandárnál szolgáló Szomolányi Tibor fényképei.
Albumokból néhány fotó hiánnyal. ....................................................................................................200 000
11992. cca 1914-1918 30 db németül feliratozott fotó az I. világháborúból 15 db kartonlapra ragasztva
(fogságban lévő cserkesz, bevonulás Bresztlitovszkba, orosz hadifoglyok gyűjtőhelye
-Wolhynien, lövészárkok - Feldjägerbataillon, elesett katonák, lövedék által ütött nyom,
Korpskommandant FML. Hofmann, katonai posta érkezése, stb.), közte sérült fotók, 15×20 cm ....120 000
11993. Siegfried von Waldenburg (1898-1973) Wehrmacht tábornok , a 116 páncélos hadtest
parancsnoka, nagy méretű potré. Pasztell, papír jelzett. Maryrose Beadog. Üvegezett keretben,
64x50 cm Hozzá a Der Windhund, a hadtest katonáinak lapja 10 db száma az 1970-es évekből. /
Siegfried von Waldenburg (1898-1973) Wehrmacht general of the 116th Panzer Division. His large
portrait, Pastel, paper, Signed. With 10 copies of the division's solder's magazine, Der Wildhund,
from the 1970's ...................................................................................................................................36 000
11994. Habsburg-Lotaringiai Rainer Ferdinánd, az ifjabb Rainer (1827-1913) főherceg, altábornagy, az
aranygyapjas rend tagjának aláírt fényképe, a fotón számos kitüntetéssel, közte az aranygyapjas
renddel, a képkereten: "1895-1898 1902-1906" dátummal, keményhátú fotó aranyozott
bőrképkeretben, foltos, a képkeret kopott, fotó: 22x16 cm, keret: 31x25 cm/ Archduke Rainer of
Austria Field (1827-1913) field marshal lieutenant, member of the order of the golden fleece, with
autograf hand signature on the photo, with date on the frame: "1895-1898 1902-1906", board
photo with gilt leather frame, spotty, the frame worn, photo: 22x16 cm, frame: 31x25 cm .................30 000
11995. 1938-1941 Német katona (Stabsbatterie) által készített fotók az általa megjárt frontvonalakról,
albumba rendezve, dátumozva, helységnevekkel feliratozva (Baden, Wien, Ostfront, Düren,
Maasbrücken, Kaltenkirchen, Panningen, Medemblick, Amsterdam, Rotterdam, stb.), érdekes
témákkal (francia visszavonulási útvonal, szétlőtt hidak a Maas mentén, nyugati földsánc,
autópálya, lezuhant repülőgép, szétlőtt épületek, stb.) fotók vegyes méretben / Photos of the front
lines taken by a German soldier (Stabsbatterie), photos in album, dated, with place names .............30 000
11996. 1942 Magyar katona művészi igényű fotóriportja az orosz frontra vonulás közben fényképezett
képekkel. Indulás Felvidékről, lengyel és ukrán felvételek, közötte a szétlött Kijev, majd
visszatérés Lillafüred környékére. Összesen 50 db nagy méretű, feliratozott fotó, a használt filmek
és gépek feltüntetésével Albumban. Képek mérete: 13x18 cm / Hungarian soldier's picture report
on the way to the Russian fields incl. Kiew. 50 photos .......................................................................30 000
11997. 1909 M. Kir. Pécsi Honvéd hadapródiskola tablófotója, angyalos - koronás nemzeti nagycímerrel
díszített tablófotó, Fodor József pécsi fényképész műterméből, körbevágott, kopott festett fa
keretben, a keret tetején faragott, tölgyfalombos nemzeti kiscímerrel, fotó: 29x34,5 cm, keret:
51x52 cm.............................................................................................................................................30 000
11998. Lichtbilder aus der Betonbalken- und Brunnenrohr Erzeugung Lublin des 4. A. K. (Qu-Abtl.) K.u.k.
mob. Schanzzeugdepot Nr. 4. Lublin, im Mäz 1917. Pion. - u. Sapp.-Ref. Obstl. Karl
Guggenberger. Kmdt. Hptm. d. R. Edmund Berg. Betriebsleiter Lst.-Oblt. Franz Böhm. Fűzött,
feliratozott papírkötésben, benne 25 levélen 100 fotóval, valamint 25 sztl. lev. rajta kézzel írt,
papírlapra ragasztott német nyelvű képfeliratokkal. Szakadt elülső borítóval, egyébként jó
állapotban. / Lichtbilder aus der Betonbalken- und Brunnenrohr Erzeugung Lublin des 4. A. K.
(Qu-Abtl.) K.u.k. mob. Schanzzeugdepot Nr. 4. Lublin, im Mäz 1917. Pion. - u. Sapp.-Ref. Obstl.
40 Betriebsleiter Lst.-Oblt. Franz Böhm. 100
Karl Guggenberger. Kmdt. Hptm. d. R. Edmund Berg.
black-and-white photographs in it, with german language notices, 25+25 sheet. Paperbinding, with
damaged front cover. ..........................................................................................................................30 000

11999. 1910-1940 Csipkés Ernő (1889-1965) vezérőrnagy, Budapest városparancsnokának
fotóhagyatéka, összesen 25 db fotó, keményhátú fotók, fotólapok, fotók vegyesen, közte két fotón
Csipkés Ernő aláírásával, változó állapotban, 5x6 cm és 12x17 cm közötti méretben .......................30 000
12000. 1941 A M. kir. Honvédség 3. harckocsiezrede mozgósítás és a bevagonírozás közben, 5 db
kivehető fotó kartonon, felirattal, szép állapotban, 6×6 cm .................................................................18 000
12001. cca 1925 Vitéz bürkösi Latzin Rajmund (1858-1929) altábornagy kitüntetéseivel, fotó korabeli
keretben, kis foltokkal, 19×13 cm ........................................................................................................14 000
12002. 1941 Bombavető gép géppuska lövésze tüzelésre készen, MFI eredeti fotó, hátoldalon pecséttel
és felirattal, 13×17,5 cm ......................................................................................................................11 000
12003. 1945 Ungvár, szicsgárdisták felvonulása, ritka fotó, 6×8,5 cm .............................................................9 000
12004. 1914-1918 Császári és királyi csapattest csoportképe, kartonra kasírozott fotó, 20×38 cm ..............10 000
12005. 1942 SS-Totenkopf tiszt bajonettel, fotó, hátulján feliratozva, 14×9 cm ...............................................7 000
12006. 1943 Vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) honvédelmi miniszter hadirokkantakat látogat a
Margitszigeten, hátoldalon feliratozott fotó, szép állapotban, 17,5×23,5 cm.........................................8 000
12007. 1911 A balloncsarnok épülete a Bécs melletti Fischamend k.u.k. repülőgépgyárban, feliratozott
eredeti fotó, jó állapotban, 12×17 cm / Fischamend, balloon hall, vintage photo..................................8 000
12008. 1941 Légvédelmi tüzelőállás riadója, Pálházi ht. szd. eredeti fotója, hátoldalon feliratozva, 13×17,5
cm .........................................................................................................................................................6 000
12009. 1911 Az újonnan épített asztalosműhelycsarnok a Bécs melletti Fischamend k.u.k.
repülőgépgyárban, feliratozott eredeti fotó, kis sérüléssel, 12×17 cm / Fischamend, carpentry
workshop , vintage photo ......................................................................................................................6 000
12010. cca 1949 előtt készült felvételek katonákról, a kiskunfélegyházi Marika fotóműterem hagyatékából
19 db vintage NEGATÍV üveglemezen, 9x12 cm és 9x6 cm ................................................................5 000
12011. 1912 Huszár feleségével, keményhátú fotó Torda József budapesti műterméből, szép állapotban,
21×13 cm ..............................................................................................................................................5 000
12012. cca 1947 előtt készült műtermi felvételek katonákról, Glázner Mária csongrádi fényképész
hagyatékából 11 db vintage NEGATÍV üveglemezen, 9x14 cm és 6x9 cm között ...............................4 200
12013. cca 1916 Magyar katonák állványos géppuskával, fotó, szép állapotban, 13,5×8,5 cm .......................4 000
12014. 1917 A k.u.k. 38. gyalogezredbeli magyar cigányzenekar a fronton, hátoldalt feliratozott fotó, jó
állapotban, 8,5×13,5 cm ........................................................................................................................3 000
12015. cca 1916 Mozsárágyú tüzelésre készen fedezékben, fotó, jó állapotban, 9×12 cm .............................3 000
12016. cca 1900 Kunz Géza (1878-1905) cs. és kir. huszár hadnagy, későbbi főhadnagy
díszegyenruhában, karddal, keményhátú fotó Ferdinand von Wichera műterméből (Mähr.
Weisskirchen / Hranice), kabinetfotó, 16,5x10,5 cm / K. u. k. Hussar Lieutenant, photo, 16.5x10.5
cm .........................................................................................................................................................3 000
12017. cca 1900 Hey Hugó élelmezési százados kabinet fotója 15x21 cm .....................................................3 000
12018. cca 1914-1918 Wéber Ferenc tüzértizedes katonatársaival az első világháborúban, kartonra
kasírozott fotó, hátoldalon feliratozva, 11×15 cm ..................................................................................2 000
12019. 1909 A Radetzky nevű csatahajó ünnepélyes vízre bocsátásának prospektusa, foltos borító ...........28 000
12020. cca 1914-1918 Bogumil Nowotny (1872-1960) korvettkapitány, az Osztrák-Magyar Császári és
Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine) SMS Scharfschütze Huszár-osztályú rombolójának
parancsnoka a hajó parancsnoki hídján, feliratozott fotó, sarkain kis sérülésekkel, 23x17 cm / cca
1914-1918 Bogumil Nowotny (1872-1960) corvette captain, commander of the SMS
Scharfschütze Huszár-class destroyer (Zerstörer) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine) on the ship's bridge, photo, slightly damaged on the corners, 23x17 cm ....................10 000
12021. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajói (Schlachtschiff) menetben: előtérben (jobb oldalt)
az SMS Erzherzog Franz Ferdinand, háttérben (bal oldalt) az SMS Radetzky illetve az SMS
Zrínyi; feliratozott fotó, 23x17 cm / cca 1914-1918 The Radetzky-class pre-dreadnought
battleships (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine): SMS Erzherzog
Franz Ferdinand (on the right), SMS Radetzky and SMS Zrínyi (on the left), photo, 23x17 cm .........10 000
12022. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
Monarch-osztályú partvédő páncélosai, az SMS Monarch (előtérben) és az SMS Budapest, illetve
Erzherzog Karl-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Schlachtschiff), az SMS Erzherzog Karl
(háttérben) a Kotori-öbölben; feliratozott fotó, 20,5x16,5 cm / cca 1914-1918 The Austro-Hungarian
Navy's (K.u.K. Kriegsmarine) Monarch-class coastal defense ships, SMS Monarch (foreground) and
SMS Budapest, and Erzherzog Karl-class pre-dreadnought battleship (Schlachtschiff), SMS
Erzherzog Karl (background) in the Bay of Kotor (Bocche di Cattaro), photo, 20.5x16.5 cm ...............9 000
12023. cca 1914-1918 SMS Prinz Eugen, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Tegetthoff-osztályú dreadnought csatahajója (Schlachtschiff) próbameneten,
feliratozott fotó, néhány apró szakadással, kis sarokhiánnyal, 22x17 cm / cca 1914-1918 SMS Prinz
Eugen, the Tegetthoff-class dreadnought battleship (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy
(K.u.K. Kriegsmarine) on a trial run, photo, slightly damaged on the edges and one corner, 22x17
cm .........................................................................................................................................................8 000
12024. cca 1914-1918 SMS Prinz Eugen, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Tegetthoff-osztályú dreadnought csatahajója (Schlachtschiff), fedélzeti részlet a hajó
fő fegyverzetének 305 mm-es ágyúival, feliratozott fotó, az egyik sarkán kissé sérült, 17,5x12,5 cm
/ cca 1914-1918 SMS Prinz Eugen, the Tegetthoff-class dreadnought battleship (Schlachtschiff) of
the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine),41
deck with the 305 mm guns of the ship's main
armament, photo, slightly damaged on one corner, 17.5x12.5 cm .......................................................8 000

12025. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
Tegetthoff-osztályú dreadnought csatahajójának (Schlachtschiff) fedélzete és 305 mm-es ágyúi az
árbóckosárból nézve, a hátoldalán feliratozott fotó, kis saroktöréssel, 18x12,5 cm / cca 1914-1918
Tegetthoff-class dreadnought battleship (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine), deck and main 305 mm guns viewed from the crow's nest, photo with description on
the reverse, one corner slightly damaged, 18x12.5 cm ........................................................................8 000
12026. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
hadihajója és torpedónaszádjai (első "12"-es, második "Kaiman"-osztályú torpedónaszád)
menetben, feliratozott fotó, sarkain kis sérülésekkel, 22,5x16,5 cm / Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine) battleships, the first one "12" class, the other "Kaiman"-class torpedo boat, photo,
slightly damaged on the corners, 22.5x16.5 cm....................................................................................8 000
12027. cca 1914-1918 SMS Körös, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) monitor típusú hadihajója Péterváradnál (Petrovaradin/Peterwardein), aknafogóval
felszerelve, a hátoldalán feliratozott fotó, 11x8 cm / cca 1914-1918 SMS Körös, Austro-Hungarian
Navy (K.u.K. Kriegsmarine) monitor type warship at Petrovaradin/Peterwardein with a
minesweeping device, photo with description on the reverse, 11x8 cm ...............................................8 000
12028. cca 1914-1918 A Száva torkolatának közelében kihalászott, angol torpedók tárolására használt
rekesz az SMS Szamos, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) monitor típusú hadihajójának fedélzetén, a hátoldalán feliratozott fotó, az egyik
sarkán apró sérüléssel, 18x12,5 cm / cca 1914-1918 British torpedo storage rack, found near the
estuary of the Sava, on the deck of the SMS Szamos, Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine) monitor type warship, photo with description on the reverse, minor damage on one
corner, 18x12.5 cm ...............................................................................................................................8 000
12029. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
búvárja pihenőt tart tengeralattjáró megvizsgálása közben, fotó, hátoldalán feliratozva, 12x9 cm /
cca 1914-1918 Diver of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine) taking a break during the
examination of a submarine, photo, 12x9 cm .......................................................................................8 000
12030. cca 1914-1918 SMS Monarch, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Monarch-osztályú partvédő páncélosa kifut a pólai kikötőből, feliratozott fotó, az
egyik sarkán kis sérüléssel, 22,5x17 cm / cca 1914-1918 SMS Monarch, the Monarch-class coastal
defense ship of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine) leaves port at Pola, photo, slight
damage on one corner, 22.5x17 cm .....................................................................................................7 500
12031. cca 1914-1918 SMS Balaton, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Tátra-osztályú rombolója/torpedónaszádja (Zerstörer/Torpedoboot), feliratozott fotó,
kisebb törésnyomokkal, sarkain kissé sérült, 22,5x17 cm / cca 1914-1918 SMS Balaton, Tátra-class
destroyer (Zerstörer/Torpedoboot) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine), photo,
slightly damaged on the edges and corners, 22.5x17 cm .....................................................................7 500
12032. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
Huszár-osztályú rombolója (Zerstörer), feliratozott fotó, sarkain apró sérülésekkel, 21,5x17 cm / cca
1914-1918 A Huszár-class destroyer (Zerstörer) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine), photo, minor damage on the corners, 21.5x17 cm .......................................................7 000
12033. cca 1914-1918 SM Tb 77T, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) torpedónaszádja (később Jugoszláv T2) menetben, feliratozott fotó, az egyik sarkán
kissé sérült, 21,5x16,5 cm / cca 1914-1918 SM Tb 77T torpedo boat of the Austro-Hungarian Navy
(K.u.K. Kriegsmarine), (later Yugoslav T2 torpedo boat), photo, slightly damaged on one corner,
21.5x16.5 cm.........................................................................................................................................7 000
12034. cca 1914-1918 SMS Zrínyi, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Schlachtschiff) menetben,
feliratozott fotó, az egyik sarkán kissé sérült, 22x17 cm / cca 1914-1918 SMS Zrínyi, the
Radetzky-class pre-dreadnought battleship (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine), photo, slightly damaged on one corner, 22x17 cm .......................................................6 500
12035. cca 1914-1918 SMS Árpád, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Habsburg osztályú pre-dreadnought csatahajója (Schlachtschiff) lőgyakorlaton,
feliratozott fotó, az egyik sarkán kissé sérült, 22,5x17 cm / cca 1914-1918 SMS Árpád, the
Habsburg-class pre-dreadnought battleship (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K.
Kriegsmarine) during practice firing, photo, slightly damaged on one corner, 22.5x17 cm ...................6 500
12036. cca 1914-1918 SMS Zrínyi, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K.
Kriegsmarine) Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Schlachtschiff), a hátoldalán
feliratozott fotó, jó állapotban, 15x10 cm / cca 1914-1918 SMS Zrínyi, the Radetzky-class
pre-dreadnought battleship (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine),
photo with description on the reverse, good condition, 15x10 cm ........................................................6 500
12037. cca 1914-1918 SMS Erzherzog Karl, az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet
(K.u.K. Kriegsmarine) Erzherzog Karl-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Schlachtschiff),
feliratozott fotó, az egyik sarkán kissé sérült, 18x12,5 cm / cca 1914-1918 SMS Erzherzog Karl, the
Erzherzog Karl-class pre-dreadnought battleship (Schlachtschiff) of the Austro-Hungarian Navy
(K.u.K. Kriegsmarine), photo, slightly damaged on one corner, 18x12.5 cm ........................................6 000
12038. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
tengeralattjárójának sikeres torpedótalálata egy gőzhajón, feliratozott fotó, az egyik sarkán apró
sérüléssel, 18x13 cm / cca 1914-1918 Successful torpedo hit on a steamship from a submarine of
the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine), photo, minor damage on one corner, 18x13 cm ...6 000
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12039. cca 1914-1918 Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine)
"Kaiman"-osztályú torpedónaszádja menetben, fotó, 9x5,5 cm / cca 1914-1918 Kaiman-class
torpedo boat of the Austro-Hungarian Navy (K.u.K. Kriegsmarine), photo, 9x5.5 cm ...........................5 000
12041. II. világháborús Minerva katonai, kronográfos zsebóra. Működő, jó állapotban, számlapon az óra
számjegyek korrodáltak. / Wold War II. Minerva German military pocket watch with cronograph.
Working well, numerals on dial are worn. d: 50 mm .........................................................................100 000
12042. 1915 M15 típusú tüzérségi iránytű Otto Ganser - Wien fedlapján, rézbe karcolt Közép-Európa
térképpel és az izogónikus vonalakkal. d: 14 cm. Működő. jó állapotban. Antique M.15-type
artillery compass Otto A. Ganser Wien 1915. d: 15 cm ......................................................................30 000
12043. 1915 Buldog katonai sapkákkal, bronz emlék, h: 13,5 cm ..................................................................18 000
12044. Rákosi-címer felvarró, 8×7 cm ..............................................................................................................4 000
12045. Kádár-címer felvarró, 7,5×6 cm.............................................................................................................3 000
12046. k.u.k. legénységi bőr kardbojt. Jó állapotban / Military private's leather sword knot ...........................24 000
12047. k.u.k. IV. Károly tiszti szuronybojt. / Austro-Hungarian officer's bayonett knot ...................................20 000
12048. k.u.k. IV. Károly tiszti kardbojt. / Austro-Hungarian officer's sword knot .............................................20 000
12049. 1910-1918 k.u.k. tisztviselő kardbojt / Austro-Hungarian public officer sword knot 38 cm .................15 000
12050. k.u.k. IV. Károly altiszti kardbojt. Szép állapotban / Non com officer's sword knot .............................20 000
12051. k.u.k. I, világháborús lövészárok buzogány 1916-1918. / World War I. Austro-Hungarian field
trench maze. 59 cm.............................................................................................................................50 000
12052. k.u.k. 1861M gyalogostiszti kard I. F. J. kardbojttal. H. Fischer Prag gyártói jelzéssel a pengén. /
Infantry sword......................................................................................................................................50 000
12053. Osztrák tengerész altiszti dísztőr, kis sérüléssel a markolaton. Gravírozott pengével. 43 cm /
Austrian navy officer's dagger. With minor damage on the grip. 43 cm ..............................................40 000
12054. k.u.k. 1895M Mannlicher tiszti szurony, 1916 előtti nikkelezett kivitel altiszti szuronybojttal. Jelzett
WG gyártói jelzéssel / Austro-Hungarian officer's bayonett ................................................................30 000
12055. M. kir. honv. 1935M/1941M célzótüskés legénységi szurony, utánfestett hüvellyel,
szuronypapuccsal számozott / military bayonett .................................................................................30 000
12056. M. kir. honv. 1995M/1931M célzótüskés legénységi szurony, utánfestett hüvellyel,
szuronypapuccsal / military bayonett ..................................................................................................24 000
12057. 1917 Isonzo, front emlék. Bronz tőr, feliratozva. Isonzo 1915-17 Békássy Imre cs. és kir. kamarás
m. kir. honvéd alezredes úrnak. Jeney Béla. 30 cm / Isonzo field memory dagger, made of bronze .20 000
12058. k.u.k. 1904M lovastiszti szablya, Meyersberg Solingen gyártói jelzéssel. Sérült, hiányos / Infantry
sword. Damaged .................................................................................................................................20 000
12059. 1890/95M? kétélű, szükség bajonett csavart nyéllel, papuccsal. Jó állapotban, jelzés nélkül. 37,5
cm .........................................................................................................................................................2 200
12060. Mannlicher 35M bajonett célzótüskés, altuiszti. kompletten, jelzett, jó állapotban. / Mannlicher 35M
bayonet with aiming spike in good condition. ........................................................................................2 200
12061. Mannlicher 95M bajonett kompletten, jelzett, jó állapotban. / Mannlicher 95M bayonet in good
condition. ...............................................................................................................................................2 200
12062. Ausztrál szurony, bajonett. Jelzett. / Australian bayonett 55,5 cm ........................................................2 200
12063. cca 1840-1860 Díszes elöltöltős csappantyús pisztoly, (jelzett?), kopott, fa markolattal, h: 22 cm ....70 000
12064. Svéd gyártmányú lovassági szablya, M1893, jelzett (G. E. Svalling Rosenfors, 5R. 1S. No. 62),
kopott, pengehossz: 94 cm, teljes hossz: 110 cm...............................................................................50 000
12065. Osztrák-magyar tisztviselő szablya, M1889, jelzés nélkül, díszes réz-bőr markolattal, rajta kétfejű
sasos osztrák címerrel, fém tokkal, kopott, a pengén sérülésnyomokkal, pengehossz: 78 cm,
teljes: 91 cm, tok hossza: 81 cm .........................................................................................................60 000
12066. XIX. sz. Balkáni jatagán, réz-fa-fém markolattal, díszes pengével, kopott, jelzés nélkül, kopott,
pengehossz: 45,5 cm, teljes hossz: 60 cm .........................................................................................50 000
12067. cca 1943 Szovjet kozák saska, M1927, fa-réz markolattal, a markolaton stilizált szovjet címerrel,
bőr borítású, réz szerelékekkel ellátott tokkal, a tokon Mosin-Nagant bajonettel, jelzett,
kopásnyomokkal, a kard hegyén kis sérüléssel, pengehossz: 79 cm, teljes kardhossz: 93,5 cm,
tok hossz: 84 cm, bajonett hossz: 50 cm ............................................................................................80 000
12068. Svájc Schmidt-Rubin 1889M bajonett. bőr papuccsal, komplett. Jelzett. / Switzerland 1889M
bayonett complete with leather frog ....................................................................................................30 000
12069. Svájc 1914M nagy méretű fűrészbajonett. Hüvellyel, bőr papuccsal, komplett. / Sawbayonett
Sägebajonett - Schweizer Armee - Ordonanz 1914 complete. 64 cm ................................................50 000
12070. Olasz 1871M lovastiszti kard, gazdagon gravírozott, címeres pengével. 100 cm, hüvellyel / Italian
cavalry sword with inscribed blade......................................................................................................80 000
12071. DAF Deutsche Arbeitsfront tőr. Jelzett, gravírozott. Kopott hüvellyel. / DAF German dagger with
worn case 36 cm .................................................................................................................................50 000
12072. cca 1840-1860 Díszes elöltöltős csappantyús pisztoly, A. Kalliwoda in Prag felirattal a csövön,
belga fegyverjellel a csövön, fa markolattal, kopott, a markolaton sérülésnyommal, h: 20 cm ...........40 000
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12073. Horthy-kor, Kistársasági atilla hadnagyi rendfokozattal, megkímélt, szép állapotban ........................50 000
12074. 1934 A Dunai Flottilla volt katonája részére szóló igazolás Wulff Olaf, a flottilla utolsó
parancsnokának aláírásával ...............................................................................................................11 000
12075. 1919 Összekötő tiszti fényképes igazolvány Stromfeld Aurél vezérkari főnök aláírásával .................11 000
12076. 1938 Ezredesi kinevezés Báró Ernő részére. Horthy Miklós kormányzó és Rátz Jenő honvádelmi
miniszter autogrfá aláírásával. Dekoratív, nagy méretű oklevél, szélén kisebb szakadásokkal /
Colonel awarding warrant with autograph signature of Miklos Horthy 66x51 cm ................................20 000

Térképek
12095. 1838 Baranya Vármegye földabrosza. Méltóságos sáárdi Somsich Pongrácz úrnak Szent István
Apostoli Király jeles Rendje közép Keresztesének Birodalmi s Értekező Tanácsosnak Baranya
vármegye fő ispányának és a Magyar Tudományos Társaság igazgatói Tagjának
eőnagyságának, valamint a' Tekintetes Nemes Megye rendeinek hálaadás jeléül mély tisztelettel
ajánlja Koczián Josef é' Megyének tiszti Mérnöke. Felvétetett 1838 Esztendőben. Az 1. levélen
Baranya vármegye rézmetszetű címerével illusztrált. Hn., nyn., színezett rézmetszet, néhány
lapszéli szakadásokkal, lapszéli gyűrődésekkel, térképet nem érintő lapszéli levágásokkal, 6
térképszelvény, térkép méret: 39x55 cm és 39,5x55,5 cm közötti méretben ...................................200 000
12096. 1738 Joan. van der Bruggen 1738: Regnum Hungariae, in quo continentur Regiones Servia,
Walachia, Bulgaria, Transylvania, Moldavia, Sclavonia, Croatia, Bosnia, Dalmatia, quibus annexae
sunt Podolia Bessarabia, et Macedonia, Maximáque pars Danub? usque ad Ostia ejus juxta
modernam Hungariae formam. Magyarország és a környező országok színezett rézmetszetű
térképe. 32x26 cm...............................................................................................................................80 000
12097. Magyarország, a Duna és a Balkán félsziget térképe. Theatrum belli sive novissima tabula qua
maxima pars Danubii et praeserti Hungaria cum aliis adiacentibus regnis... / a Matthaeo
Seutter..Augustae Vindelic. [Augsburg] [ca 1728.]. Színezett rézmetszet. Szép állapotban. /
Copper plate engraving in nice condition. 49x57 cm ..........................................................................80 000
12098. 1854 Flemming's vollständiger Kriegs-handatlas für alle diejenigen, ... 1-10. Lieferung. Glogau,
1854, C. Flemming, 1. sztl. lev.+20+1 t. A 1. Lieferung borítékja hiányzik, valamint plusz térképpel:
"Handtkes Karte der Ostsee N. II., változó állapotban, kis foltokkal, kb. 38x46 cm ............................60 000
12099. Abraham Ortelius (1527-1598): Helvetiae Descriptio, Aegidio Tschudo Auct. Svájc térképe, 1574
körül az Theatrum Orbis Terrarum c. műből. Rézmetszet, kézzel színezett. Kissé foltos, néhány
törésnyommal, korához képest jó állapotban. Üvegezett, kissé sérült fakeretben. 34x45 cm. / map
of Switzerland (Schweiz) from Theatrum Orbis Terrarum, ca. 1574. Engraving, hand coloured. A
bit spotty, with some minor faults, but in good condition overall. Framed. ..........................................50 000
12100. 1942 Magyarország közigazgatási térképe, 1:500 000, két részből álló térkép a visszatért
területekkel, részenként 104×84 cm ...................................................................................................30 000
12101. Petrus, Kaerius (Pieter van den Keere, 1571-1646 k.): Le royaume de Hongrie. Hungaria Militaria
Hungarica communa. A magyar királyság térképe, 1630. Színezett, rézmetszet, papír. Jelzett a
metszeten (bal alsó sarkában). Amszterdam, 1630. Üvegezett fa keretben. Lap kissé foltos, bal
szélén restaurált szakadással, korához képest jó állapotban. 18x25 cm ............................................22 000
12102. cca 1920-1938 Carte Ethnographique de L'Europe Centrale, 1:2,000.000, hajtott, francia nyelven,
45x59 cm.............................................................................................................................................20 000
12103. 1911 Budapest-Brassó és Budapest-Arad-Tövis közt közlekedő mozgóposták irányítási ábrája,
94×64 cm ............................................................................................................................................16 000
12104. 1912 Wien-Prag és Wien-Tetschen közt közlekedő mozgóposták irányítási ábrája, 94×64 cm .........16 000
12105. cca 1920-1930 Karte der Donau von Ulm bis zur Mündung. Unter Mitarbeit der Ersten
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft. / A Duna térképe Ulmtól a torkolatig. Az Első
Duna-Gőzhajózási Társaság közreműködésével készült kiadás. 1 : 150.000. Wien (Bécs), Verlag
R. Lechner (Wilh. Müller) Landkartenhandlung. Óriási hosszúságú, kihajtható térkép, hátoldalán
fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. ..................................14 000
12106. 1911 Az Erdélyi-medence eddig kinyomozott antiklinális vonulatai, 1: 200 000, M. kir. állami
nyomda, vászontérkép, szakadásokkal, 87×54 cm.............................................................................10 000
12107. cca 1850 Bécs és környékének kőnyomatos térképe. Hajtva. / Lithographic map of Vienna and
area. Folded 49x51 cm .......................................................................................................................10 000
12108. Friedrich Reinhold Schaarschmidt: Kleiner historisch-geographischer Atlas als Grundlage für den
Geschichtsunterricht bearbeitet und mit erläuterndem Texte versehen von: - Leipzig-Meißen-Riesa, 1851., F. W. Goedsche Buchhandlung, IV+96 p.+XXIV (litografált, kézzel
színezett térképek) t. Zweite berichtigte, vermehrte Auflage. Német nyelven. Benne magyar
vonatkozású, 1848-1849-es eseményeket ábrázoló térképekkel is, (XXVII. Mitteleuropa 1846-1850,
XXVIII. N. I. Holstein, Schleswig, Süt-Jütland, N. II. Österreichisches Italien, N. III. Baden. N. IV.
Ungarn. 1848-1850.) Korabeli kopott félvászon-kötésben, foxing foltos lapokkal. ................................8 000
12109. cca 1930-1940 A Soroksári Dunaág térképe. Vízisporttérképek 11. sz. 1 : 25.000. Bp., M. Kir.
Állami Térképészet. Kisebb szakadásokkal, foltokkal, 202x24 cm .......................................................3 000
12110. cca 1930-1940 A Duna Vác-Esztergom (38 km) szakaszának térképe. Vízi sporttérképek 6. sz. 1 :
25.000. Bp., M. Kir. Állami Térképészet. A hajtások mentén kis szakadásokkal, helyenként kissé
foltos, 164x41 cm ..................................................................................................................................3 000
12111. cca 1930-1940 A Duna Paks-Mohács (80 km) szakaszának térképe. Vízisporttérképek 13. sz. Bp.,
M. Kir. Állami Térképészet. A hajtások mentén néhány kisebb szakadással, 196x24 cm ....................3 000
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12112. cca 1930-1940 A Duna Budapest-Paks (116 km) szakaszának térképe. Vízisporttérképek 12. sz.
Bp., M. Kir. Állami Térképészet. Kisebb szakadásokkal, az utolsó levél (áttekintőlap) elvált, 200x24
cm .........................................................................................................................................................3 000

Zenetörténet, Kották, Hangszerek
12125. Bartók Béla: A magyar népdal. Bp., 1924. Rózsavölgyi, LXXII+137+5 p. Első kiadás. Kiadói
félvászon-kötés, kopott, foltos borítóval. Ritka! ...................................................................................10 000
12126. felpéczi Petz Lajos: Győr város zenei élete. 1497-1926. Győr, 1930., Győri Ének- és
Zeneegylet,(Győri Hírlap ny.), 442 p. Szövegközti fekete-fehér fotókkal illusztrált. Kiadói aranyozott
egészvászon-kötés. Azonosítatlan személy ajándékozási soraival, Fodor Kálmán (1894-1961)
karnagy a győri Iparos Dalkör karnagyának szóló ajándékozási sorokkal. "A Győri Iparos
Dalkör"-ben együtt töltött esztendők emlékére igaz szeretettel és őszinte nagyrabecsüléssel."
(Győr, 1931. márc. 15.) .........................................................................................................................8 000
12127. artha, Dénes: Egyetemes zenetörténet. Dohnányi Ernőnek dedikált példány! Stílustörténeti
összefoglalás I. évfolyam. A legrégibb időktől 1680-ig. II. évfolyam 1680-tól 1900-ig. - Budapest,
1935, Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Segítő Egyesülete. Kiadói papírborítóval,
jó állapotban ..........................................................................................................................................5 000

Nyomtatványok
12140. 1841 Német nyelvű falinaptár Bánki Vajk Emil gyűjteményéből, nyomtatta: Johann Gyurian und
Martin Bagó1schen königl. priv. Buchdruckerei Wasserstadt .............................................................34 000
12141. 1848 Bp., Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök felhívása a hazafiakhoz, hogy siessenek az
ország, vallás, család, stb. védelmére ................................................................................................30 000
12142. 1850 Az ausztriai birodalmat illető közönséges birodalmi törvény- és kormánylap. 1850-diki
évfolyam. Magyar-német bilingvis. I-IV. kötet. Teljes évfolyam. Bécs, 1850., Cs. K. Udvari és
Állami Nyomda. Korabeli félvászon-kötésekben, régi intézményi bélyegzésekkel, a borítókon
kopásnyomokkal. ................................................................................................................................14 000
12143. 1857 Pest, Trattner és Károlyi nemzeti kalendároima, benne vaspályának indulása és érkezése,
első és hátsó borítólap levált...............................................................................................................10 000
12144. 1858 Erdély Főkormányzója, Herczeg Liechtenstein Frigyes ő magassága, elfogadási
ünnepélyének tiszteletére. Tordán. 1858. Kolozsvártt, a Rom. Kath. Lyceum betűivel, foltos,
hajtott, 2 sztl. lev. ................................................................................................................................15 000
12145. cca 1870 Pozsony (Pressburg / Bratislava) látnivalóit bemutató leporelló magyar és német
nyelven feliratozva, hajtásszéli sérülésekkel .......................................................................................20 000
12146. cca 1870 Budapest nevezetességeit bemutató leporelló, feliratozva, hátoldalában Szilágyi Béla
könyv- és zeneműkereskedésének reklámjával, kötés gerincén kis sérülésekkel ..............................22 000
12147. 1887 Kinder-gartenlaube. Farbig illustrierte Zeitschrift zur Unterhaltung und Belehrung der Jugend.
Band 3. N. 1-12., Band 4. N. 1-12. Nürnberg, Carl Mayer's Kunstanstalt. Benne rengeteg színes
litografált táblával. Német nyelven. Korabeli félvászon-kötés, kopott borítóval, sérült gerinccel,
benne kijáró lapokkal is, néhány lapszélen, táblán sérülésekkel, szakadásokkal, egy lapon
javításnyomokkal, az első résznél (Band 3), a 48-51. oldalak között (49/50, N. 4 címlap?) a lapok
hiányoznak, a második részben (Band 4) a 9-10. számokat felcserélték a kötésnél. ...........................4 400
12148. Magyar kir. Operaház díszelőadás a magyar állam ezer éves fennállásnak ünnepe alkalmából
1896. május 2. István király. Opera 4 felvonásban. Bp., 1896. Dombornyomott címeres félvászon
kötésben................................................................................................................................................6 000
12149. 1896 Belépő az ezredéves országos kiállítás megnyitójára, Basch Árpád illusztrációjával, Kosmos
Műintézet, litho / 1896 Ticket for the Millenium Expo opening ceremony. 10x17 cm ..........................10 000
12150. 1897 Bp., Dreschler Béla vendéglős étekrend, dombornyomott kártya, sarkán törésnyom .................3 000
12151. cca 1900 Trieszt, R. Schuchardt Drogenhandlung árkatalógusa és levelezőlapja, 2 db ......................6 000
12152. cca 1900 Ganz és Társa által épített elektromos iparvasutak rövid leírása (pl. bányavasút
Bleiberg, resicai bányavasút, millenniumi elektromos vasút, stb.), vászonkötés, kis
kopásnyomokkal, 21p / Ganz electric industrial railways ....................................................................70 000
12153. cca 1900 Sarajevo. Sarajevo, B. Bichwald &Co, német nyelvű, leporelló 16 fekete-fehér fotóval.
Kiadói papírborítékban, jó állapotban..................................................................................................10 000
12154. cca 1900 Bártfa gyógyfürdő ismertető füzete, szecessziós illusztrációkkal, 10p ................................10 000
12155. 1900 "Vergiss mein nicht" - Kalender für 1900, Verlag Wezel & Neumann, litho falinaptár, 31×17,5
cm, 8p .................................................................................................................................................20 000
12156. cca 1900-1910 Thék Endre Bútor, Zongora és Épületmunkák Gyára Rt. tájékoztatása a gyár
részvénytársasággá alakulásáról, a vezetőségi tagok nyomtatott aláírásaival, Bp., "Pátria"-ny.,
hajtva, szélein néhány kisebb sérüléssel ..............................................................................................2 400
12157. 1901 "Szives Szerencse Kivánat", díszes csipkés litho üdvözlőkártya, kihajtható, rajta német nyelvű
sorokkal, 11x8 cm .................................................................................................................................2 000
12158. 1902-1905 A Magyar Órások Szaklapja számai egybekötve (IV. évf. 18. sz., VI. évf. 1-18., 20-24.
sz., VII. évf. 1-10., 12., 14. sz.). Szerk.: Nagy László, Palasovszky Ödön, Szerb Károly. Bp.,
Krausz S. és Társa. Számos fekete-fehér illusztrációval, korabeli hirdetésekkel. Korabeli, kissé
sérült, kopott félvászon-kötésben, helyenként foltos, sérült lapokkal. .................................................12 000
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12159. 1903 Zalavármegyei Hivatalos Lap. I. évf. 1-27. sz. Teljes I. évfolyam. Szerk.: Bődy Zoltán Kauffmann Mátyás. Zalaegerszeg, 1903., Tahy Rozália, 18+314 p. Átkötött félvászon-kötés, kissé
kopott borítóval, 1 szakadt, 1 sérült, 1 javított lappal, 3 lapon gyűrődésnyom,egy-két foltos lappal,
és foltos lapélekkel, volt könyvtári példány. ..........................................................................................5 000
12160. 1907 Bp., K.k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn Erweiterung des Aufnahmsgebäudes in der
Station Bystritz, 33×61 cm ....................................................................................................................4 000
12161. 1907-1908 Erdély. Honismertető folyóirat. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület. XVI. és XVII. évf. Szerk.:
Merza Gyula. [Egybekötve.] Kolozsvár,1907-1908., Erdélyi Kárpát-Egyesület,IV+188 p.+1
t.;IV+180 p.+1 t. Fekete-fehér fotókkal illusztrált. Átkötött félvászon-kötés, kopott borítóval, a
gerincen kis sérüléssel, egy lapon (XVI. évf. 15/16) lapszéli sérülésekkel. ........................................12 000
12162. cca 1910 Ortler-Gebiet: Stiltfser Jochstrasse Trafoi - Sulden. Tiroli képes füzet 28 képpel / Booklet
with 28 images. 24x15 cm.....................................................................................................................1 000
12163. cca 1910-1920 Magyar Tűzoltóság c. lap prospektus, rajta az elismervény kitöltve, szakadt, hajtott,
27x17 cm...............................................................................................................................................5 000
12164. 1911 A Budapesti Kávésipartársulat alapszabályai. Buschmann P. 23 p. ............................................3 000
12165. 1914 Ulrich B. J. Árjegyzéke. Budapest, 1914. április 1. Mindennemű csövek, légszesz-, víz- és
gőzvezetéki fölszerelések, szerszámok és műszaki cikkek raktára. Winiwarter G.-féle bádog- és
ólomáruknak egyedüli elárusítója Magyarországon. Bp., Ulrich B.J., 1360 p. Magyar és német
nyelven. Gazdag szövegközti képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott egészvászon-kötésben, a
borítón egészen kis kopásnyomokkal, kiadói szakadt kartontokban. Kartontokkal együtt ritka.
Összességében jó állapotban. ..............................................................................................................6 000
12166. 1919 Munkaügyi és népjóléti közlöny, I. évf. 1-5. sz. Bp., 1919. máj. 8.-jún. 5., kiadja a Munkaügyi
és Népjóléti Népbiztosság (Athenaeum-ny.). A Magyar Tanácsköztársaság idejéből, benne a
Forradalmi Kormányzótanács rendeleteivel. Helyenként kissé sérült, foltos. .....................................10 000
12167. cca 1925-1945 Trianonnal, irredentizmussal kapcsolatos anyag, benne a Pesti Hírlap és a Képes
Vasárnap különszámai, kiadványai, összesen 13 db: Az ezeréves Magyarország - A Pesti Hírlap
Karácsonyi Albuma; Képes Vasárnap - A hazatért Felvidék I-V.; Igazságot Magyarországnak!
Trianon kegyetlen tévedései; Európa válaszúton: Háború vagy béke?; Mit követel Magyarország
Csehszlovákiától?; Képes Vasárnap - Az ezeréves Felvidék; Emlékezzünk Nagymagyarországról
I-III. Gazdag képanyaggal, számos fekete-fehér fotóval illusztrálva. Változó állapotban, közte
sérült borítók, egy kissé hiányos gerinccel, egy levált hátsó borítóval. ...............................................16 000
12168. 1928 A Magyar Úszó Egyesület nemzetközi bajnoki úszóversenyének képes programja .................14 000
12169. 1929 Holzer Revue 1. évfolyam 1-2. sz. Október. Szerk.: Ujvári Sándor. Bp., Thalia-Kultúra Rt.,
benne érdekes írásokkal, gazdagon illusztrálva, közte Róna Emmy Róna (1904-1988)
illusztrációival, szakadt borítóval, kissé sérült gerinccel, az első lapon kis folttal,72 p. ......................10 000
12170. 1929 A Füst. I. évf. 1. sz., és 3. sz. 1929. október, december. Bp.,
Thália-Kultúra-ny.,hajtásnyomokkal, 16, 24 p. ....................................................................................15 000
12171. cca 1930 Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt. kályha és tűzhely árjegyzéke, színes
mintamelléklettel, 19p .........................................................................................................................14 000
12172. cca 1930 Budapest Székesfőváros Hirdetővállalata által kiadott díjszabást tartalmazó prospektus,
Kolozsváry grafikája, gyűrődésekkel, kisebb foltokkal, 16p ................................................................55 000
12173. cca 1930 Dreher-Koncern ismertető füzete, benne a gyáregységek (sörfőzde, csokoládégyár, stb.)
leírásával, fotókkal illusztrált ...............................................................................................................70 000
12174. cca 1930 Haas és Somogyi Acélablakok prospektusa. Bp., én., Hungária Nyomda Rt., szakadt, a
sarkain kis gyűrődésekkel, 4 sztl. lev. Haas és Somogyi Vasszerkezeti Gyár Rt. (Budapest, VI.
Frangepán-utca 7-11.) prospektusa, benn rendkívül gazdag fekete-fehér képanyaggal. Rajtuk
Kozma Lajos (1884-1948, Rózsadombi-villa, Margit krt. 55., Magyar Divatcsarnok), Detre Pál és
Major Máté (1904-1986), Preisich Gábor (1909-1998) és Vadász Mihály, Hültl Dezső (1870-1946),
Lauber László (1902-1953) és Nyiri István (1902-1955), Fenyves István (1897-1957) és Fried
Miksa (1895-1970), valamint Maróthy Kálmán (1876-1945) által tervezett épületek fekete-fehér
fotóival. Rendkívül ritka prospektus! cca 1930 Haas és Somogyi Acélablakok nélkül nincs
korszerű építkezés. Bp., Hungária-ny., kétoldalas reklám prospektus, 1 sztl. lev. .............................20 000
12175. 1931-1932 A Hét nap c. képes folyóirat számai egybekötve (I. évf. 8., 12., 14., 15., 18-25., 28-32.
sz., II. évf. 2., 3., 5-26. sz.). Számos fekete-fehér fotóval illusztrálva. Kissé kopott borítójú
egészvászon-kötésben. ........................................................................................................................3 600
12176. 1932 Endresz György Aviatikai Kiállítás. A Budapesti Városligeti Iparcsarnokban 1932. október
15.-24.-ig. Bp., Magyar Aero Szövetség, ceruzás bejegyzésekkel, hajtott, 2 sztl. lev. + Tanulójegy,
szakadt. .................................................................................................................................................6 000
12177. 1936 Olympia 1936. Die XI. Olympischen Spiele in Berlin und Garmisch-Partenkirchen. Band I-II.
Band I. Die Olympischen Winterspiele Vorschau auf Berlin. Band II. Die XI. Olympischen Spiele in
Berlin 1936. Herausgegeben vom Cigaretten-Bilderdienst. Altona (Hamburg)-Bahrenfeld, 1936,
Cigaretten-Bilderdienst, 127+1 p.+5 (fekete-fehér képtáblák.) t. t.+1 (kihajtható térkép) t.; 165+3
p.+8 (fekete-fehér és színesképtáblák.) t. Cigarettakép gyűjtő albumok, az összes gyűjtőképpel,
német nyelven. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kiadói illusztrált papír védőborítóban, kiadói
kartontokokban, az első kötet papír védőborítójának hátán szakadással, hiánnyal, és a második
kötet papír védőborítójának szélein kis szakadásokkal, de alapvetően jó állapotban. Általában a
papírborító hiányzik. Kartontokkal együtt, pedig ritka! ........................................................................40 000
12178. 1938 A Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség évkönyve rengeteg fényképpel és adattal,
dekoratív címlapgrafikával, szép állapotban, 148p .............................................................................11 000
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12179. 1939 A Magyarországi Németek Szövetsége (Volksbund) alapszabályai 8p .....................................20 000
12180. 1942 Közúti szükséghídépítés 36 t kihúzható táblázatok, skálák. Egészvászon kötésben. 18x12 cm .4 000
12181. 1942 UFA Világhíradó - bemutatja korunk rohanó eseményeit, címlapon szakadással .......................8 000
12182. 1942 Fénykép gyűjtemény a M. Kir. Postánál használatban lévő általánosan használt távbeszélő
készülékekről. 56 képpel 10p. ...............................................................................................................8 000
12183. 1942 Karády Katalin Itt az alkalom és Halálos csók című filmjeinek ismertetője, 2 db .........................5 000
12184. 1942-1943 A hegyek lánya, a Férfihűség és a Gyávaság című filmek bemutatójára szóló meghívók,
3 db .......................................................................................................................................................5 000
12185. 1943 Tábori postai levelezőlap, kártyanaptárral, rajta Adolf Hitler születésnapjával. 22x15 cm /
German feldpost letter with Hitler's birthday..........................................................................................5 000
12186. 1943 Tábori postai levelezőlap, kártyanaptárral, rajta Adolf Hitler születésnapjával. 22x15 cm /
German feldpost letter with Hitler's birthday..........................................................................................5 000
12187. cca 1945 Csehszlovák Letelepítési Bizottság magyarországi szlovákokhoz intézett röplapja a
szlovák-magyar lakosságcsere apropóján, hajtott ................................................................................4 000
12188. 1949 A Kerék c. autós-motoros műszaki folyóirat szórványszámai, 13 db, közte néhány sérült, egy
szétvált címlappal..................................................................................................................................7 000
12189. cca 1950 Héviz gyógyfürdő képes ismertető füzet 24 p . 14x10 cm .....................................................3 000
12190. 1954 Meccsfüzet és belépő az angol magyar 7:1-es labdarúgó mérkőzésre amelyik a legendás
6:3 visszavágója volt, kissé gyűrött, foltos lapokkal. ...........................................................................18 000

Plakát
12205. cca 1940 "Fel a Kárpátok bérceire!" irredenta plakát, Németh N. grafikája, Piatnik kiadása,
restaurált, 83×58 cm .........................................................................................................................120 000
12206. cca 1930 Magyar Országos Véderő Egyesület "Hadseregnap" plakátja, restaurált, kis
szakadással, 47×62 cm ....................................................................................................................120 000
12207. 1918 Dunaünnapély! Komáromban, hadiárvák javára, litografált plakát, Bródmann grafikája,
Kunossy nyomdából, papírra felkasírozva, 92×63 cm ......................................................................120 000
12208. Ne csüggedj! A Vörös Hadsereg diadalmas útja 1919 május-június. Plakát, litográfia, papír, jelzés
nélkül (ismeretlen grafikus). Kiadja: Közoktatásügyi Népbiztosság hadsereg propaganda
ügyosztálya. Kultura Lith-Műintézet, Bp. Lapszéli apró szakadásokkal, jobb alsó sarkában apró
hiánnyal, hajtásnyomokkal, feltekerve, korához képest jó állapotban. 95x63 cm. Ritka politikai
propaganda plakát a Tanácsköztársaság korából, amely az északi hadjáratot hirdeti egy
Nagy-Magyarország térképen, gyűjtői ritkaság! ..................................................................................60 000
12209. Pénz beszél, 1940. Nagyméretű plakát (filmplakát, moziplakát). Litográfia, papír. Kellner Márkus
nyomda, Bp. Bereczky jelzéssel a plakáton. Szereplők: Dayka Margit, Szörényi Éva, Mály Gerő,
Csortos Gyula. Rendezte: Csepreghy Jenő. Kisebb szakadásokkal, hajtva. 126x92 cm. Ritka! /
Vintage Hungarian movie poster, lithograph on paper, with small tears. Rare! 126x92 cm ................60 000
12210. 1948 Turneu i notit per Balkanin dhe Evropen qendrore - Balkán-kupa (úszás, vízilabda, stb.)
plakátja, hajtott, 102×68 cm ................................................................................................................60 000
12211. 1942 Dr. Kovács István. Nagyméretű plakát (filmplakát, moziplakát), Fekete István regénye után,
Páger Antal főszereplésével, további szereplők: Simor Erzsi, Tóth Júlia, Rajnay Gábor. Litográfia,
papír. Muskovszky László (1902-?) grafikája, jelzett a plakáton. Kellner Márkus nyomda, Bp.
Kisebb szakadásokkal, hajtva. 124x92 cm. / Vintage Hungarian movie poster, lithograph on paper,
with small tears. 124x92 cm ................................................................................................................50 000
12212. cca 1919-1920 Manno Miltiades (1879-1935): "Segítsetek! Adjatok!". Irredenta plakát. Litográfia,
papír. Bp., Kellner és Mohrlüder-ny. Sérült, hiányos, foltos, hajtásnyomokkal, 124x90 cm ................50 000
12213. cca 1928 "Foire május 2-11 BNV Budapest", tempera-ceruza, papír, Horváth Endre (1896-1954)
jelzés nélküli art deco reklám plakát terve, a sarkain kis sérülésekkel, kis lapszéli gyűrődésekkel,
95x62 cm.............................................................................................................................................46 000
12214. cca 1920-1930 Dreher-Maul csokoládé, színes litografált reklám plakát, Bp., én., Magyar és
Kämpfner Litográfia-ny., jelzett a nyomaton (S. Galambos), kis lapszéli gyűrődésekkel,
szakadásokkal, 95x63 cm ...................................................................................................................40 000
12215. cca 1920 Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája által tartott népünnepély plakátja,
irredenta jelszavakkal (Nem, Nem, Soha), restaurált, 56×83 cm ........................................................40 000
12216. cca 1920-1930 Haranghy Jenő (1894-1951): "Csak képesített szűcsnél vásároljunk szőrmét!",
plakát, Bruchsteiner és Fia (Bp.), kissé foltos, sérült, hajtásnyomokkal, 46x31 cm ............................40 000
12217. cca 1930 A BAK TK - BMSE - UMTE Spartakus nemzetközi futball mérkőzés plakátja / Football
match poster 64x47 cm .......................................................................................................................38 000
12218. cca 1930 A BAK TK - Atleticky Club v. Spisskej Novej VSI nemzetközi futball mérkőzés plakátja,
Sérüléssel / Football match poster 60x47 cm .....................................................................................38 000
12219. cca 1930 A BAK TK - Soroksár II. liga futball bajnoki mérkőzés + Vasas -PSC mérkőzés plakátja /
Football match poster 32x47 cm .........................................................................................................34 000
12220. cca 1930 Balilla Aranciata olasz narancsital art deco reklámja, kartonon, falra akasztható, szign.
Konecsni György (1908-1970), szép állapotban, 24×17 cm ...............................................................32 000
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12221. Svábhegyi Iskolaszanatórium a fogaskerekű svábhegyi végállomásánál plakát Pólya Tibor
grafikus tervével. Ofszet .Jelzett. 32x46 cm........................................................................................30 000
12222. 1983 István a király rockopera, helyszín: Óbudai Amfiteátrum (később áttették a Városligetbe),
plakát, gyűrődésekkel, 81×57 cm .......................................................................................................30 000
12223. Börtsök László (?-?): Egészséges munka, egészséges munkás, egészséges nemzet. Tempera,
karton. Jelzés nélkül. Propaganda plakát terv, irredenta Nagy-Magyarország térképpel, 1930-40
körül. Később a terv megvalósult és nyomtatásba került. Kissé sérült (sarkaiban és tetején
középen apró lyukakkal, bal alsó sarkában kisebb szakadással). Kissé foltos. 64x47 cm. Gyűjtői
ritkaság!...............................................................................................................................................28 000
12224. Termokoksz. Art deco plakát, 1938 körül. Rosti jelzéssel a plakáton. Globus nyomda, Bp. Lapszéli
apró szakadásokkal. Feltekerve. 95×63 cm ........................................................................................28 000
12225. cca 1930-1935 "Grimm Penzio, Deutsch Francaise English Budapest Vigadó ucca 2. Tel. 106-46",
jelzett (Galambos (Margit)), papír, tempera-ceruza, szakadt, kis lapszéli gyűrődésekkel, 63x46 cm .28 000
12226. 1920 Bp., Trianoni békeszerződés határozatai ellen való országos tiltakozás plakátja, irredenta,
szakadással, restaurált, 83×58 cm .....................................................................................................26 000
12227. Börtsök László (?-?). Revisio, iustitiam populis nostris! Pereat pax dictatorie facta! (...). Irredenta,
a trianoni béke elleni, nemzetközi diákkonferenciát hirdető propaganda plakát terve, 1933.
Tempera, ceruza, papír. Jelzett. Lap tetején és sarkaiban apró lyukakkal, máskülönben jó
állapotban. 62x43,5 cm. ......................................................................................................................24 000
12228. Nemzetközi Vásár Budapest. Tempera, karton. Jelzés nélkül. BNV plakátterv. Lap tetején apró
szakadással. 67x48 cm .......................................................................................................................24 000
12229. cca 1940 Munkaszolgálat, országépítés. Propaganda plakát terv. Tempera, karton. Jelzés nélkül,
feltehetően Börtsök László (?-?) grafikus műve. 37,5x26 cm. ............................................................24 000
12230. Ének a búzamezőkről, 1947. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Rendező: Szőts István. Litográfia,
papír. Gáti litográfia. Lapszéli kisebb szakadásokkal. Hajtásnyomokkal. Feltekerve 84×28 cm /
Vintage Hungarian movie poster, with small tears, lithography on paper. ..........................................20 000
12231. Egy nap a világ, 1944. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Írta és rendezte: Vaszary János. Páger
Antal, Muráti Lili, Bilicsi Tivadar szereplésével. Litográfia, papír. Bódis jelzéssel a plakáton. Kellner
Márkus Nyomda, Bp. Lapszéli apró szakadásokkal. Hajtásnyomokkal. Feltekerve. 84×30 cm. Az
interneten fellelhető információk szerint a film elveszett. / Vintage Hungarian poster of a movie that
is lost, with small tears, lithography on paper. ....................................................................................20 000
12232. Kalotaszegi Madonna, 1943. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Sárdy János, Adorján Éva,
Tompa Pufi, Rajnay Elly, Benes Ilona, Czuppán Flóra szereplésével. Litográfia, papír. Kellner
Márkus Nyomda, Bp. Lap alján kisebb törásnyommal, máskülönben jó állapotban. 84×29 cm. /
Vintage Hungarian poster of a movie, in good condition lithography on paper. ..................................20 000
12233. Földindulás, 1940. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Páger Antal szereplésével. Írta: Kodolányi
János é Patkós György. Rendezte: Cserépy Arzén. Litográfia, papír. Kellner Márkus Nyomda, Bp.
Lapszéli apró szakadásokkal. 84×29 cm. / Vintage Hungarian poster of a movie, with small tears
on the edge, lithography on paper. .....................................................................................................20 000
12234. Három csengő, 1941. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Jávor Pál. Tolnay Klári, Turay Ida és
mások szereplésével. Rendezte: Podmaniczky Félix. Zene: Fényes Szabolcs. Litográfia, papír.
Muskovszky László (1902-?) grafikája, jelzett a litográfián. Rovenszky Pázmány kőnyomda. MFI
Film. Kováts Béla Filmreklám. Lapszéli apró szakadásokkal. 84×29 cm. / Vintage Hungarian
poster of a movie, with small tears on the edge, lithography on paper. ..............................................20 000
12235. Gyurkovics fiúk , 1941. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Turay Ida, Rajnay Gábor, Simor Erzsi,
Szilassy László és mások szereplésével. Herczeg Ferenc regénye. Litográfia, papír. Kenyeres
grafikája, jelzett a litográfián. Unitas Lito nyomda. Kárpát Film. Kováts Béla Filmreklám. Jó
állapotban 84×28,5 cm. / Vintage Hungarian poster of a movie, in good condition, lithography on
paper. ..................................................................................................................................................20 000
12236. Afrikai vőlegény, 1944. Moziplakát (filmplakát, rácsplakát). Latabár Kálmán, Vaszary Piri,
Hidvéghy Valéria és mások szereplésével. Rendezte: Balogh István Litográfia, papír. Bódis
jelzéssel a plakáton. Kellner Márkus Nyomda, Bp. Erdélyi - Kárpát Film. Kováts Béla Filmreklám.
Lapszéli apró szakadással, máskülönben jó állapotban 84×28,5 cm. / Vintage Hungarian poster of
a movie, with smal tear, otherwise in good condition, lithography on paper. ......................................20 000
12237. Eladó birtok! Moziplakát (filmplakát, rácsplakát), 1940-41. Szeleczky Zita, Páger Antal, Vaszary
Piri szereplésével. Rendezte: Bánky Viktor. Zene: Fráter Loránd. Mikszáth Kálmán regénye.
Litográfia, papír. Rovenszky Pázmány lito. Kárpát Film. Kováts Béla Filmreklám Vállalat. Jó
állapotban. 84×30 cm / Vintage Hungarian movie poster, in good condition, lithography on paper. ..20 000
12238. 1940 Dizőz parádé plakátja (Kiss Manyi, Medgyaszay, Pethes Sándor, Rácz Vali, stb.), 102×68
cm .......................................................................................................................................................20 000
12239. cca 1930-1940 Internationaler Turisten Kongress Budapest 7.-15. September, turisztikai plakát,
Bp., Ifj. Kellner Ernő-ny., lapszéli gyűrődésekkel, kis szakadással, a felső részén két lyukkal,
95x63 cm.............................................................................................................................................20 000
12240. 1945 " Magyarország: Köztársaság! ... Éljen a Magyar Köztársaság!" A Magyar Kommunista Párt
nagyméretű propaganda plakátja, Bp., Szikra-ny., üvegezett fa keretben, hajtásnyomokkal,
gyűrődésekkel, 81x57 cm ...................................................................................................................20 000
12241. Börtsök László (?-?): IV. Béla csoportkiállítás. Plakát terv. Tempera, ceruza, karton, jelzett.
Lapszéli sérülésekkel, jobb felső sarkában hiányos. 67x48 cm. .........................................................18 000
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12242. Tary Lajos (1884-1972): "Elvettétek folyóinkat, elvettétek hegyeinket, ez legyen ezentúl
Magyarország címere?", 1920. Irredenta plakát, kiadja Magyarország Területi Egységének
Védelmi Ligája. Litográfia, papír. Kellner és Mohrlüder Műintézete. Lap alján kisebb, kb. 2,5 cm
hosszú szakadással. 63x47 cm ..........................................................................................................18 000
12243. Patkó Károly (1895-1941): Elemit csengő és telefontápláló anyag. Plakát. Ofszet, papír. Jelzett a
plakáton. Fischhof Henrik könyvnyomdája, Kispest. 1920-30 körül. Sérült, hiányos,
hajtásnyomokkal. 60×47 cm. Rendkívül ritka, gyűjtői darab! ..............................................................15 000
12244. Állatkert. Plakát terv, 1940-50 körül. Tempera, karton. Jelzés nélkül, feltehetően Börtsök László
(?-?) grafikus műve. 33,5x23,5 cm......................................................................................................15 000
12245. cca 1940 Érik a gyümölcs c. amerikai film, John Steinbeck regénye után, főszerepben Henry
Fonda, plakátterve. Akvarell, ceruza, kollázs, papír. Malomvizi n. grafikus, jelzés nélkül,
megvalósult plakát, 29x20,5 cm / cca 1940 Grapes of Wrath, Hungarian poster draft of the
American movie. Pencil, watercolour, collage on paper. The draft was realised. Unsigned, work of
graphician named Malomvizi, 29x20,5 cm ..........................................................................................15 000
12246. 1930 Műcsarnok Őszi Tárlat plakát, litográfia, papír, hajtásnyomokkal, kisebb szakadásokkal,
94x62 cm.............................................................................................................................................15 000
12247. Börtsök László (?-?): Repülőnap (1936). Plakátterv. Tempera, karton, jelzés nélkül. Megvalósult
plakát, repülőnap Mátyásföldön címmel, 1936-ban. Alján apró szakadásokkal. 33x23,5 cm. ............14 000
12248. 1965 ,,Mandragora" című olasz-francia film magyar plakátja, hajtogatva, 82,5x56,5 cm ...................11 000
12249. 1968 ,,A magányos villa titka" című angol film magyar plakátja, Kovács V. 68 jelzéssel, hajtogatva,
82,5x56,5 cm.......................................................................................................................................11 000
12250. 1967 ,,Fantomas visszatér" című francia-olasz film magyar plakátja, R.N. 67 jelzéssel, hajtogatva,
82,5x56,5 cm.......................................................................................................................................11 000
12251. 1965 ,,Azok a csodálatos férfiak" című amerikai film magyar plakátja, Szilvásy Nándor
(1927-2011), hajtogatva, 82,5x56,5 cm ..............................................................................................11 000
12252. 1965 ,,Júlia és a szellemek" című olasz-francia film magyar plakátja, Ernyei jelzéssel, hajtogatva,
82,5x56,5 cm.......................................................................................................................................11 000
12253. 1967 ,,Dákok" című román-francia film magyar plakátja, V. M. jelzéssel, hajtogatva, 82,5x56,5 cm .11 000
12254. 1969 ,,A csendőr nősül" című francia-olasz film magyar plakátja, Novák Henrik (1938-) grafikája,
hajtogatva, 58x40 cm ..........................................................................................................................11 000
12255. 1973 János Vitéz. Rendezte Jankovics Marcell. Film plakát. Hajtva 40x60 cm. .................................10 000
12256. 1942 Wiener Messe reklámja, Seifer grafikája, sérüléssel, 32×22 cm................................................10 000
12257. cca 1966 ,,Hívjátok Martin felügyelőt" című csehszlovák film magyar plakátja, Kovács V. 66
jelzéssel, hajtogatva, 82,5x56,5 cm ......................................................................................................9 000
12258. 1967 ,,Barátnőm, Sybille" című NDK film magyar plakátja, Jákfalvy Tibor (1919-1992), hajtogatva,
82,5x56,5 cm.........................................................................................................................................9 000
12259. 1966 ,,A főnök inkognitóban" című francia film magyar plakátja, hajtogatva, 82,5x56,5 cm.................8 000
12260. 1957 VI. Mondial Festival Moszkva plakátja, hajtott, gyűrődéssel, szakadással, 88×58 cm ................8 000
12261. Budapest-Gdanks nemzetközi futballtalálkozó plakátja, hajtott, restaurált, szakadással, 60×84 cm....8 000
12262. 1953 Tervkölcsön VI. sorsolása, plakát, Gönczi-Gebhardt Tibor (1902-1994) grafikája, szép
állapotban, 23,5×17 cm .........................................................................................................................7 000
12263. cca 1950 Országos Postatakarékpénztár takarékkönyv propaganda kisplakát, 19,5×13,5 cm ............7 000
12264. 1971 ,,A bosszúállók" című szovjet film magyar plakátja, hajtogatva, 82,5x56,5 cm............................5 000

Könyvek: Utazás, helytörténet
15000. Windisch, Karl Gottlieb v(on): Geographie des Königreichs Ungarn I-II. Theil. Pressburg, 1780.,
Anton Löwe, VIII+4+395p.+2 (kihajtható, Johann Jakob Meyer (1749-1829) után Peter Paul
Westermayer (1755-1820): Presburg Posonium, rézmetszet, papír, jelzett a nyomaton, szakadt,
20x37 cm, Ofen, Buda, rézmetszet, papír, jelzett a nyomaton, javított, és kis szakadással, 20x37,5
cm) t. t.; 4+322 p. A címlapokon Clemens Kohl (1754-1807) rézmetszetű vignettáival, rajtuk a
cseklészi Esterházy kastélyt és a dévényi várromot ábrázoló illusztrációkkal. Valamint Clemens
Kohl (1754-1807) a budai víziváros mecsetét ábrázoló rézmetszetű illusztrációval. A könyvben
rézmetszetű könyvdíszekkel. Német nyelven. Korabeli félbőr-kötésben, kopott borítóval, két pótolt
lappal (263/264.,265/266.), foltos lapélekkel, a lapokon kis folttal, a kötetben szereplő térkép
hiányzik. ..............................................................................................................................................50 000
15001. Bölöni Farkas Sándor: Útazás Észak Amerikában. Kolozsvártt, 1834, Ifiabb Tilsch János
tulajdona. Első kiadás Modern igényes egészvászon kötésbe átkötve, előzéklapon a könyvböl
származó, a hazát éltető idézet korabeli kimásolása. Benne néhány kapcsolódó újságcíikk a
szerző temetéséről, stb. Szép állapotban ...........................................................................................20 000
15002. Kertész Róbert: Hajók és hősök I-II. köt. [Egybekötve.] 34 képpel és 2 térképpel. Bp., [1943.],
Franklin, 155 p. +12 (fekete-fehér képtáblák,6 levélen) t., 133+1 p.+12 ( fekete-fehér képtáblák,6
levélen) t. Kiadói félvászon-kötésben, a borítón kis foltokkal, és kopásnyomokkal, az első
kötéstáblán kis vetemedéssel. ............................................................................................................20 000
15003. [Ossendowski, Ferdynand Antoni (1876-1945)]: Ossendowski: A Nap rabszolgái I-II. köt.
Kutatóutam a legsötétebb Afrikában. Fordította Révay József. Modern Utazók és Felfedezők
Könyvtára. Bp., [1931.], Franklin, 168; 198+2 p. Kiadói dúsan aranyozott egészvászon-kötés, a
borítókon kis kopásnyomokkal, a II. kötet hátoldalán a borítón a egészen kicsit hullámos. Ritka! A
Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára alsorozatának,
49 Modern Utazók és Felfedezők Könyvtárának
ritkább példánya. .................................................................................................................................12 000

15004. Várady Géza-Laky Imre: Novibazár. Szandzsák-Plevlje. Rajzok, elbeszélések és útleírások
Törökország novibazári szandzsákjából az okkupációtól az annekszióig terjedő időből. Bp., 1912.,
"Pátria", 270+1 p. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói festett, illusztrált
egészvászon-kötés, egészen kis folttal, egészen kis kopásnyomokkal a borítón, jó állapotban. .......10 000
15005. Mihályi János, apsai: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Egybegyüjté és jegyzetekkel
kisérve kiadta --. Máramaros vármegye története. I. kötet. Unicus! Máramaros-Sziget, 1900.
Mayer és Berger ny. X + 674 p. Korabeli bordázott és aranyozott gerincű félbőr kötésben, kissé
kopott gerinccel és borítóval, előzéklapon ex libris bélyegzővel, címlapon ceruzás és tollas
névbejegyzésekkel, néhány lapon ceruzás és tollas jelölésekkel, 47. oldalig a lapok széleinél apró
sérülésekkel. .......................................................................................................................................20 000
15006. Mit élt át a Felvidék? Szerk.: Hangel László. Bp.,[1940], Felvidéki volt Politikai Foglyok Országos
Érdekvédelmi Szövetsége, (Fővárosi-ny.), 686 p. Szövegközti fekete-fehér képanyaggal illusztrált.
Kiadói kopott egészvászon-kötés, kissé foltos lapélekkel. ....................................................................8 000
15007. Sipos Zsigmond: Borzsova monographiája. Beregszász, 1911, Balogh Tamás-ny.,2+288+13 p. +
17 (közte 2 kihajtható leszármazási tábla) t. Kiadói papírkötés, szakadt borítóval, gerinccel és
címlappal, foltos borítóval, névbélyegzőkkel. Rendkívül ritka helytörténeti munka. ............................10 000
15008. Alispáni jelentés Hajdu vármegye 1915./1916./1917. évi állapotáról. Bp., 1916-1918,Debrecen Sz.
Kir. Város Könyvnyomda-Vállalata, 110+1; 108+1;98+1 p. Kiadói papírkötések, és kiadói
félvászon-kötés, az egyik (1916) papírborító sérült, a másik papírborító (1917) alsó sarkán kis
sérülés, intézményi bélyegzőkkel és címkékkel. .................................................................................12 000
15009. Némethy Lajos, némethi: Nagyboldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom történelme.
Második bővitett munkálat. Második, bővített munkálat. (Öt műmelléklettel.) Esztergom, 1876.,
Horák Egyed, 1 t. +239+1 p.+3 t. + 1 (Budai főegyház alaprajza, kihajtható) t. A kötet a kőnyomatú
táblák mellett tartalmazza Rohbock acélmetszetét is. Későbbi átkötött aranyozott gerincű
félvászon-kötés, kissé kopott borítóval, a címlapon intézményi bélyegzőkkel, kissé foltos lapokkal,
egy foltos táblával. ..............................................................................................................................10 000
15010. Kerekes József: Az egerkörnyéki barlangvidék kialakulása. Különlenyomat a Barlangkutatás 1938.
XVI. köt. 1. füzetéből. A szerző DEDIKÁLT példány. Bp., 1938., (Mérnökök Nyomdája-ny.), 89-139
p.+1 (kihajtható panoráma fotó) t. Szövegközti illusztrációkkal. + 3 melléklettel. Kiadói papírkötés, a
szövegben tollas javításokkal................................................................................................................8 000
15011. cca 1930 [Mandzsúriai] Souvenir Album. A Mandzsúriai vasúttársaság által kiadott
propaganda-turisztikai album. Benne rendkívül érdekes korabeli fotókkal, állomásokkal,
életképekkel, városokkal, és kivégzésekkel is. Kiadói haránt-alakú illusztrált egészvászon-kötés,
kissé kopott, foltos borítóval, javított fűzéssel,az első és az utolsó lapon szakadásokkal, a
térképen szakadásokkal, 1+49(fekete-fehér fotókat tartalmazó kétoldalas lapok) sztl. lev. +1 (Map
of South Manchuria Railway, kihajtható térkép,24x36 cm) t. ..............................................................10 000
15012. Solymossy Sándor: Uti rajzok. Képek Boszniából, Horvátországból és Dalmáciából. Bp.,1901,
(Pesti Könyvnyomda Rt.), 4+244+1 p. Kiadói aranyozott, festett, egészvászon-kötés,
Gottermayer-kötés, festett lapélekkel, kissé foltos lapokkal, tulajdonosi bejegyzésekkel a címlapon./
Solymossy, Sándor: Travelogue. Pictures from Bosnia, Croatia, and Dalmatia. Gilt linen-binding,
with coloured page edges, with little bit spotty pages, with notices on the title page. In Hungarian
language. ..............................................................................................................................................5 000
15013. Kelemen Lajos: Kolozsvári kalauz. Kolozsvár, 1903, Erdélyi Kárpát-Egyesület, 1 (Kolozsvár szab.
kir. város térrajza, térkép, kis szakadással, 23x28 cm ) t. +54+1+9 (reklámok) p. Harmadik kiadás.
Fekete-fehér szövegközti fotókkal illusztrált. Korabeli reklámokkal. Kiadói papírkötés, jó állapotban. .6 000
15014. Borbély István: A régi Torockó. Cluj/Kolozsvár,1927., Minerva-ny., 175+1 p. Kiadói papírkötés, a
borítón apró folttal, kis szakadással, névbejegyzéssel, intézményi bélyegzőkkel, az utolsó lapon
ceruzás jegyzettel. ................................................................................................................................6 000
15015. Bóna Imre: Csepelsziget. Módszeres földrajzi tanulmány. Acta Litterarum Ac Scientiarum Reg.
Universitatis Hung. Francisco-Iosephinae. Sectio Geographico-Historica. Tom IV. Fasc. 1. Szeged,
1937., M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete, 45+1 p. Kiadói
papírkötés, régi könyvtári példány, a borítón egészen kis szakadással. ..............................................5 000
15016. Kiss Mária Hortensia: Kiszombor története. (Falutanulmány.) Csanádvármegyei Könyvtár. 35.
Makó,(1940.),Makói Könyvnyomda, 166+1 p.+17 (fekete-fehér képtáblák) t. Kiadói papírkötés,
kissé foltos borítóval..............................................................................................................................5 000
15017. Carte etnografiche rumene e loro critica. Bp., 1942., Istituto dfi Scienze Politiche, 41 p.,+15 t.
Gazdag szövegközti fekete-fehér és színes képanyaggal illusztrált. Olasz nyelven. Kiadói
papírkötés. K. Kovács Péter (1912-1981) néprajzkutató, etnográfus névbejegyzésével. ....................5 000
15018. Falsificazioni rumene nelle carte geografiche. Messe in luce dall'istituto di scienze politiche della
Societa? Statistica Ungherese. Bp., 1940., Athenaeum, 17 p.+12 t. Gazdag szövegközti
fekete-fehér és színes képanyaggal illusztrált. Olasz nyelven. Kiadói papírkötés. K. Kovács Péter
(1912-1981) néprajzkutató, etnográfus névbejegyzésével. ..................................................................5 000
15019. Illyefalvi I. Lajos: A Székesfőváros jelentősége hazánk anyagi és szellemi művelődésében.
Bp.,1940., Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, X p.+15 t. Kiadói haránt alakú, zsinórral
átfűzött, kiadói szakadt, karcos, kissé foltos papír védőborítóban, az elülső kötéstábla egyik élén
kopásnyommal, de egyébként jó állapotban. ........................................................................................4 000
15020. cca 1910 Budapest. Képes album Budapestről, fekete-fehér fotókkal. Bp.,én.,Hornyánszky Viktor, 8
+ 65+11 sztl. lev. Második kiadás. Magyar, német, francia és angol nyelven. Rendkívül gazdag
fekete-fehér képanyaggal illusztrált, négy nyelvű képfeliratokkal. Kiadói aranyozott
egészvászon-kötés, a borítón Budapest címerrel, a borítón kis kopásnyomokkal. ...............................2 000
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15021. Vásárhelyi Lőrinc: Az Őr-boldogfalvi református egyházközség krónikás története. A
Kendeffy-család leveles ládájában talált eredeti okiratok s az egyházközség protokuluma alapján.
[ma: Őraljaboldogfalva/Sântămăria-Orlea.] Hátszeg, 1907, Mester János,114+2 p. +1 (kihajtható
melléklettel) t. Kiadói papírkötés, javított gerinccel, volt könyvtári példány, a kihajtható mellékleten
szakadással. Ritka! ...............................................................................................................................3 600
15022. Dr. Banner János: Világlátó ószentiváni magyarok. Különlenyomat a Városkultúra V. évf. 13-16.
számaiból. Szeged, 1932, Városkultúra (Prometheus-ny.), 22 p. Kiadói papírkötés, kissé sérült
borítóval, intézményi bélyegzőkkel. A szerző, Dr. Banner János (1888-1971) ősrégész,
néprajztudós által Dr. Bálint Sándor (1904-1980) néprajzkutató, művészettörténész számára
DEDIKÁLT példány. ..............................................................................................................................3 000
15023. 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, a borítókon Miskolc címerével, a V/1-2 kötetek eredeti papírcsomagolásban,
szép állapotban. ..................................................................................................................................24 000
15024. Geschichte des Diósgyőrer K. Ung. Eisen- und Stahlwerkes. 1765-1910. (A Diósgyőri M. Kir. Vasés Acélgyár története. 1765-1910.) Miskolc, 1910., Szelényi és Társa, 85 p.+2 (Situationsplan des
Eisen- und Stahlwerkes, Situationsplan der Fabrikskolonie, kihajtható térképek, 21x40 cm, 21x32
cm) t. Az elülső borító belsejében a diósgyőri gyár látképével: Ansicht des Diósgyőrer Eisen- und
Stahlwerkes im Jahre 1900. Német nyelven. Kiadói szecessziós egészvászon-kötés, a borítón kis
foltokkal, jó állapotban. Rendkívül ritka! ................................................................................................6 000
15025. 1894 A Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kereskedelemügyi m. kir. minister úr ő
nagyméltóságához a kerületét képező Borsod, Gömör-Kishont és Heves vármegyék 1894. évi
közgazdasági viszonyairól. Miskolcz, 1895., Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara, XV+154 p.
Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval, a borító címkenyomokkal, szakadt
elülső előzéklappal. ...............................................................................................................................5 000
15026. Emléklapok a Miskolczi Ipartestület huszéves fennállásának évfordulója és a kebelében alakult
iparoskör helyiségeinek ünnepélyes felavatása alkalmára. Szerk.: Pfliegler J. Ferenc, Holczer
Ferenc. Miskolc, 1904., Forster, Klein és Ludvig, 90 p. Későbbi átkötött félvászon-kötés, javított
kötéssel, bekötött elülső címlappal. Az egyik szerkesztő, Pfliegler József Ferenc (1840-1922) által
homoródszentpáli Szentpályi/Szentpáli István (1861-1924) Miskolc polgármestere (1902-1912),
országgyűlési képviselő részére dedikált példány. ...............................................................................5 000
15027. Láng Ottó: A Miskolczi Önkéntes Tűzoltó-Egylet huszonötéves története. NS. Miskolcz, 1899.,
Forster, Wesselényi és Társai, 83 p. Kiadói javított gerincű papírkötés. ..............................................3 000
15028. Jancsó Árpád: Bánáti várak, helységek, helyek ikonográfiája. 1595-1800. I. Metszetek. Temesvár,
2016, Editura Eurostampa, 247 p. Rendkívül gazdag képanyaggal illusztrált szakmunka. Kiadói
papírkötés, jó állapotban. Számozott (170/133.), és a szerző által aláírt példány. ...........................10 000
15029. Kosei Miya: Rumanian Rhapsody. Photographed by - -. hn.,(1994), nyn. Japán és angol nyelven.
Gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói papírkötés, kissé foltos. A fotós, Kosei Miya (1937-) által
dedikált példány. / With autograph signature by the photographer, Kosei Miya (1937-) .......................5 000
15030. Tokyo and its illustrations, compiled by Tokyo Shippin Domei Kwai, (Tokyo Exhibitors' Association)
Anglo-Japanese Exposition, 1910. Tokyo, 1910, The Tokyo Printing C.,2+V +83 (fekete-fehér
fotók)+8 (kiállítók listája) p.+6 (reklámok) sztl. lev. +1 (Tokyo térképe, Tokyo, Lith. & Imp. The
Tokio Printing C., kijár, 22x31 cm) t. Angol nyelven. Kiadói illusztrált haránt-alakú, zsinórfűzött
papírkötés, a térkép kijár, a gerincen paró szakadás, a borítón egészen kis kopásnyomokkal,
egyébként jó állapotban. .....................................................................................................................10 000

Könyvek: Sport, sakk, hegymászás
15040. 1904 A Magyarországi Torna-Egyletek Szövetsége 1904. évi május hó 21., 22. és 23.-án Aradon
megtartandó VII-ik szövetségi országos torna-ünnepélyének és azzal kapcsolatban az "Aradi
Tornaegyesület" 25 éves fennállása, zászlófelavatási ünnepélye, vívó-akadémia, tornagulák,
buzogány-gyakorlatok és szövetségi VII-ik rendes közgyülés sorrendje. Arad, 1904., Aradi
Tornaegyesület, (Gyulai István-ny.), 100 p.+1 (A VII-ik szöv. orsz. tornaünnepély aradi
versenypályája, kihajtható tábla) t. Korabeli átkötött egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval, a
táblán szakadással..............................................................................................................................15 000
15041. A magyar sport pantheonja I-IV. köt. [Két kötetben.] I. köt.: Embersportok. II. köt.: Gép- és
lovassportok. III. köt.: Ember- és gépsportok. IV. köt.: A sport társadalma. Szerk.: Gerhárd Lajos.
Főmunkatárs: Mező Ferenc. Bp., 1932-, "Magyar Sport Pantheonja" Kiadóvállalat,(Elek-ny.), 1
(címkép) t. + 430+1; 299+5 p. Gazdag szövegközti fekete-fehér fotókkal illusztrált. Kiadói
aranyozott egészvászon-kötés, a borítón kis kopásnyomokkal, egy-két lapon kis folttal. .....................8 000

Könyvek: Jog
15055. Felséges Első Ferentz ausztriai császár, magyar, és cseh ország koronás királyától Posony
szabad királyi városába 1825-dik esztendőben, rendeltetett Magyar ország gyűlésének
jegyzőkönyve. Diarium comitiorum regni Hungariae. III. kötet Magyar és Latin nyelven. Posonban,
1825-1827, Belnay. Korabeli félvászon kötésben. ..............................................................................20 000
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15056. [Mittermaier, Carl Joseph Anton (1787-1867)] Dr. K. J. Mittermaier: Erfahrungen über die
Wirksamkeit der Schwurgerichte in Europa und Amerika über ihre Vorzüge, Mängel und Abhülfe.
Erlangen, 1865., Fredinand Enke, VIII+786 p. Német nyelven. Korabeli aranyozott gerincű
félbőr-kötésben, kopott borítóval és gerinccel, foltos lapokkal. ...........................................................24 000
15057. Büntetőjogi dolgozatok. Wlassics Gyula születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. Szerk.:
Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportja. Bp., 1912., Franklin, 8+312 p. Benne Angyal
Pál, Baumgarten Izidor, Baumgarten Nándor, Berger Miksa, Degré Lajos, Degré Miklós, Finkey
Ferenc, Friedmann Ernő, Heil Fausztin, Edvi Illés Károly, Lengyel Aurél, Moravcsik Ernő Emil,
Németh Ödön, Pekáry Ferenc, Schächter Miksa, Szászy Béla, és Vámbéry Rusztem írásaival.
Bellyei Rickl Gyula előszavával. Átkötött félvászon-kötés, tulajdonosi névbélyegzőkkel (Gonda
József István ügyvéd), aláhúzásokkal, kopott borítóval és gerinccel, a hátsó borítón kis sérüléssel.
Ritka! ...................................................................................................................................................20 000
15058. Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában. A magyar
közigazgatás szervezete, működése és jogi rendje. Bp., 1942., Kir. M. Egyetemi Nyomda,
XV+1+675 p.+9 (kihajtható térképek) t. +2 (kihajtható táblázat) t. + 1 (melléklet) t. Átkötött kopott
félvászon-kötés, névbejegyzéssel (Eördögh Bertalan 1944.) .............................................................12 000
15059. Dr. Illés József: A magyar házassági vagyonjog az Árpádok korában. Bp., 1900., Grill Károly,
(Markus Samu-ny.),66+1 p. Átkötött félvászon-kötés, névbejegyzéssel. A szerző, viski Illés
József (1871- 1944) jogász, jogtörténész, politikus által DEDIKÁLT példány. "Bélának Jóska." .......12 000
15060. Dr. Beck Salamon: Kötelemvalósulás. A "Polgári Jog" Könyvtára. Bp., 1927., Pesti Lloyd-Társulat,
61 p. Átkötött félvászon-kötés, aláházásokkal, bejelölésekkel. A szerző, Dr. Beck Salamon
(1885-1974) jogtudós, ügyvéd, egyetemi tanár által DEDIKÁLT példány. ..........................................12 000
15061. 1836-dik évi országgyűlési törvény-czikkelyek. - Articuli diaetales anni 1836 Latin és magyar
nyelven [H.n.], [1836], [k.n], p. 146p. Modern félvászon kötésben .....................................................10 000
15062. 1844 Jelentése az ősiség tárgyában kiküldött országos választmánynak. 40p. Korabeli
papírborítékban .....................................................................................................................................8 000
15063. 1844 Törvényjavaslat a' honosításrul 's a' külföldiekről 4p....................................................................8 000
15064. Hajnik Imre: Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténelembe. Magyar Alkotmány- és
Jogtörténelem I. köt. Pest, 1869., Heckenast Gusztáv, 4+38 p. Kiadói papírkötés, foxing foltos
lapokkal, a gerincen egészen kis szakadással. ....................................................................................8 000
15065. Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. II. köt.: Először miniszterelnök küzdelem a
parlamentarizmus. Első rész (1903 november 3. - 1904. október 4.) Bevezetéssel és magyarázó
jegyzetekkel ellátta: Barabási Kun József. Bp., 1933., MTA,(Budapesti Hírlap-ny.), XXIV+824 p.
Kiadói kissé kopott, kissé foltos félvászon-kötés, intézményi bélyegzéssel. A bevezető, és
magyarázó jegyzetek írója, Dr. Barabási Kun József (1875-1946) jogászprofesszor által Dr. Traeger
Ernő (Ernest Träger, 1887-1971) osztrák-magyar családból származó jogász, politikus részére
DEDIKÁLT példány. ..............................................................................................................................6 000
15066. Dr. Molnár Kálmán: Alkotmányos jogrendünk és a közjogi provizorium. Pécs, 1926., Dunántúl Rt.
Egyetemi Nyomdája, 29+2 p. Kiadói papírkötés. A szerző, Molnár Kálmán (1881-1961) jogász,
jogtudós, egyetemi tanár, közíró, politikus által DEDIKÁLT példány. ...................................................6 000

Könyvek: Történelem
15080. Mikes Kelemen: Török országi levelek, mellyekben a IIdik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel Bújdosó
Magyarok' Történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt barátságossan eléadatnak. Irta
~. Az emlétett Fejedelemnek néhai kamarássa. Most pedig Az eredetképpen való Magyar
Kézírásokból kiadta Kultsár István az Ékesszólásnak Tanitója. Szombathely, 1794., Nyomtatta
Siess Antal Jósef, 8+490+1 p. Első kiadás. Későbbi átkötött félvászon-kötés, kopott borítóval,
sérült gerinccel, javított kötéssel, régi intézményi bélyegzőkkel és nyilvántartási számokkal, foltos
lapokkal. ..............................................................................................................................................50 000
15081. [Justinus, Marcus Junianus]: Justinusnak Trogus Pompejus negyven négy Könyveibül
ki-válogatott rövid ékes historiája, mellyet A' Magyar Nemzetnek, és a' kik a' magyar nyelvet
tanúlni, vagy gyakorlani kivánnyák kedvekért Deák nyelvbül Magyarra fordított Soborsiny Forrai
András, Szent István jeles Rendinek kisebb Kereszt viselő Tagja, Felséges Apostoli Királyunk'
Tanátsosa, és Tekintetes Nemes Arad Vármegyének első Vice Ispánnya 1781dik Esztendőben.
Egerben, 1781., Nyomtattatot a' Püspöki Oskola betűivel, 8+437+11 p. Korabeli aranyozott
gerincű félbőr-kötés, kopott borítóval, foltos lapokkal, a második lapon szöveget nem érintő
lyukkal, a címlapon bejegyzésnyomokkal, a hátsó szennylapon régi bélyegzéssel. ..........................40 000
15082. Magyar Történeti Életrajzok, III. évf. 1-4. köt., egybekötve: Szilágyi Sándor: Felső-vadászi
Rákóczy Zsigmond. 1622-1652. Magyar Történeti Életrajzok. Szerk.: Szilágyi Sándor. (III. évf. 1.
köt.) Bp., 1886., Méhner Vilmos, (Franklin-ny.), 4+183 p. + 7 (képtáblák, közte egy kétoldalas, egy
színes, és két kihajtható hasonmás) t. Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér szövegközti és
egészoldalas képekkel, hasonmásokkal illusztrált.; Szádeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár.
1520-1579. Magyar Történeti Életrajzok. Szerk.: Szilágyi Sándor. (III. évf. 2. köt.) Bp., 1887.,
Méhner Vilmos, (Franklin-ny.),1 (címkép) t.+4+103 p. + 10 (képtáblák, közte egy színes, egy
kihajtható hasonmás) t. Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas
képekkel, hasonmásokkal illusztrált.; Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál. 1621-1679. Magyar Történeti
Életrajzok. Szerk.: Szilágyi Sándor. (III. évf. 3. köt.) Bp., 1887., Méhner Vilmos, (Franklin-ny.),1
(címkép) t.+4+215 p. + 12 (képtáblák, egy színes, egy két oldalas kromolitográfia, két kihajtható
hasonmás) t. Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas képekkel,
hasonmásokkal illusztrált.; Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina. 1604-641. Magyar Történeti
Életrajzok. Szerk.: Szilágyi Sándor. (III. évf. 4. köt.) Bp., 1887., Méhner Vilmos, (Franklin-ny.),1
(címkép) t. + 4 + 132 p., + 8 (képtáblák, közte 3 kihajtható hasonmás) t. Oldalszámozáson belül
gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas52
képekkel, hasonmásokkal illusztrált. Kiadói
aranyozott gerincű félbőr-kötésben, kissé kopott borítóval és gerinccel, egy-két kissé foltos lappal. .24 000

15083. Magyar Történeti Életrajzok, V. évf. 1-3. köt., egybekötve: Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás
élete. Magyar Történeti Életrajzok. Szerk.: Szilágyi Sándor. (V. évf. 1. köt.) Bp., 1889, Méhner
Vilmos, (Franklin-ny.), 1 t.+220 p.+12 (képtáblák) t.+5 (hasonmás) t. Oldalszámozáson belül
gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas képekkel, hasonmásokkal illusztrált.; Angyal
Dávid: Késmárki Thököly Imre. 1657-1705. II. rész. Magyar Történeti Életrajzok. Szerk.: Szilágyi
Sándor. (V. évf. 2. köt.) Bp., 1889, Méhner Vilmos, (Franklin-ny.), 2 t. 4+292 p.+15 t.
Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas képekkel,
hasonmásokkal illusztrált.; Majláth Béla: Maylád István. 1502-1550. Magyar Történeti Életrajzok.
Szerk.: Szilágyi Sándor. (V. évf. 3. köt.) Bp., 1889, Méhner Vilmos, (Franklin-ny.), 4+120 p.+5 t.
Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér szövegközti és egészoldalas képekkel,
hasonmásokkal illusztrált. Kiadói aranyozott gerincű félbőr-kötésben, a borítón kis
kopásnyomokkal, a gerincen sérülésnyomokkal. ................................................................................24 000
15084. dr. literáti Vágó Pál, dr. Toll Péter: Munkaállam. Bp., é.n. Hungarista Könyv- és Lapkiadó R.t.
Javított, újrakötött papírkötésben 146p. ..............................................................................................24 000
15085. Horváth Jenő: Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért; A trianoni békeszerződés
megalkotása és a revízió útja. A magyar kérdés a XX. században I-II. köt. Bp., 1939, Magyar
Tudományos Akadémia (Sylvester-ny.), (4)+568 p., IV+453 p. Kiadói papírkötés, kissé sérült, az
egyik kötet foltos borítóval, helyenként kissé sérült lapszélekkel, a címlapokon és a
tartalomjegyzékeken kívül felvágatlan lapokkal. .................................................................................20 000
15086. Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről. I-X. köt. Cs. Szabó László közreműködésével szerk.
Makkai László. Ravasz László bevezetésével. I. köt.: Tündérország. 1541-1571. Oláh Miklós,
Verancsics Antal, Heltai Gáspár, Mindszenti Gábor, Forgách Ferenc, Borsos Sebestyén, Bánfi
Gergely és Szántó István írásaiból. Kardos Tibor bevezetésével. Bp., [1941.],Franklin,
XXXIV+164+1 p. II. köt.: Sárkányfogak. 1572-1602. Kovácsi Farkas, Bethlen Farkas, Gyulai Pál,
Somogyi Ambrus, egy ismeretlen jezsuita, Baranyai Decsi János, Szamosközy István és Enyedi
Pál írásaiból. Cs. Szabó László bevezetésével. Bp., [1941.],Franklin, XLVI+222 p. III. köt.:
Tűzpróba. 1603-1613. Nagy Szabó Ferenc, Gyulafi Lestár, Krauss György, Sepsi Laczkó Máté,
Bocskai István, Mikó Ferenc, Biró Sámuel, egy ismeretlen szász polgár és Borsos Tamás
írásaiból. Bíró Vencel bevezetésével. Bp., [1941.],Franklin, XIX+194 p. IV. köt.: A fejedelem.
1613-1629. Keserüi Dajka János, Bojti Veres Gáspár, Redmeczi T. János, Zöldalagi Mihály,
Kemény János és Bethlen Gábor írásaiból. Makkai László bevezetésével. Bp., [1941.],Franklin,
XVIII+143 p. V. köt.: Apa és fiú. 1630-1661. Szalárdi János, Enyedi István, Petrityvity-Horváth
Kozma, Bethlen János, Medgyesi Pál és Apáczai Csere János írásaiból. Asztalos Miklós
bevezetésével. Bp., [1942.],Franklin, XXII+276 p. VI. köt.: Haldokló Erdély. 1662-1703. Cserei
Mihály, Rozsnyai Dávid, Bethlen Miklós, Kornis Gáspár, Inczédi Pál és Misztótfalusi Kis Miklós
írásaiból. Makkai Sándor bevezetésével. Bp., [1942.],Franklin, XVIII+250 p. VII. köt.: Erdély
változása. 1703-1750. Apor Péter, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen, Szakál Ferenc, Dániel
István, Dienes József és Bethlen Kata írásaiból. Tolnai Gábor bevezetésével. Bp.,
[1942.],Franklin, XX+291+1 p. VIII. köt.: A másik magyar haza. 1750-1790. Bod Péter, Rettegi
György, ifj. Halmágyi István, Conrad Mihály, Naláczi József, Kis András, Domokos Ferenc,
Bajesdi Vitán Sándor és Götffy Borbála írásaiból. Jancsó Elemér bevezetésével. Bp.,
[1942.],Franklin, XIX+191+1 p. IX. köt.: Erdélyi arcok. 1791-1867. Ujfalvy Sándor, Jósika Miklós,
Bölöni Farkas Sándor, Bolyai Farkas, Wesselényi Miklós és Barabás Miklós írásaiból. Tavasz
Sándor bevezetésével. Bp., [1942.],Franklin, XXXI+242 p. X. köt.: Két ország ölelkezése.
1791-1867. Bethlen Lajos, Kazinczy Ferenc, Déryné Széppataki Róza, Kemény Zsigmond, Jakab
Elek, Bisztray Károly, Gyulai Pál, Deák Farkas és Mikó Imre írásaiból. Bisztray Gyula
bevezetésével. Bp., [1942.], Franklin, XLII+281 p. Bp. [1941-1942], Franklin. A tíz kötet egységes
kiadói aranyozott, festett pergamenpapír-kötésben, az elülső táblákon Erdély arany-kék színű
címerével, kissé foltos borítókkal, néhol kissé foltos lapokkal, egy-két gerincen kis sérüléssel, a 3.
kötet gerincén sérülésnyommal. .........................................................................................................20 000
15087. Benkő József: Transsilvania specialis I-II. köt. Erdély földja és népe. Ford., bevezető tanulmánnyal
és jegyzetekkel közzéteszi: Szabó György. Bukarest-Kolozsvár,1999., Kriterion. Kiadói kartonált
papírkötés, jó állapotban. Ritka! ..........................................................................................................20 000
15088. Germanus Gyula: A föld és faj hatása a történelemben. A szerző, Germanus Gyula (1884-1979)
orientalista által vitéz Héjjas Iván (1890-1950) katonatiszt, a Rongyos Gárda egyik
parancsnokának részére DEDIKÁLT, dátumozott (Bpest, 1921. feb. 20.) példány. Bp., 1920.
Franklin. 157+3 p. Első kiadás. Korabeli átkötött félvászon-kötés. .....................................................16 000
15089. Bayer József: A nemzeti játékszín története. I-II. köt. Kisfaludy Társaság által 200 darab aranynyal
jutalmazott pályamű. Kiadja: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti bizottsága
Bujánovics Jánosné Koppy Mária Alapítványából. Bp.,1887,Hornyánszky Viktor Akadémiai
Könyvkereskedése, VIII+642+1; VI+2+495+1 p. Egyetlen kiadás. Korabeli átkötött
egészvászon-kötés, kissé kopott borítókkal, a II. kötet gerincén kis sérüléssel, de ezt leszámítva jó
állapotban............................................................................................................................................20 000
15090. Honéczy Aladár: Árpád sírjának kutatása. Budapest, 1912. Németh József. 1 t. címkép + 71 p. + +
9 tábla (fekete-fehér képek) + 1 kihajtható térkép és 2 melléklet. Kiadói papírkötés, kissé sérült
gerinccel. .............................................................................................................................................12 000
15091. (Szilágyi Sándor) Karádfi és (Ráth György) Ráthkay: Kossuth parlamenti élete (I-II.) Pest, 1850.
Heckenast G. 100 p. , VI. [2] 196 p. Első kiadás! Korabeli félvászon kötésben ..................................10 000
15092. Dr. Zsilinszky Mihály: Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Képes kiadás. Bp., 1908.,
Luthertársaság Ev. Könyvkereskedés, (Franklin-ny.), IV+82 p. Szövegközti és egészoldalas
fekete-fehér illusztrációkkal. Egyetlen kiadás. Átkötött félvászon-kötés, névbélyegzővel és
intézményi bélyegzővel. ......................................................................................................................12 000
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15093. A Magyar Békefeltételek. Egyedül jogosított hiteles és teljes kiadás. [Budapest], 1920. Táltos. 194
p.Kiadói, restaurált papírkötésben. A trianoni béke teljes anyaga ......................................................10 000
15094. Rákosi Jenő: Trianontól Rothermereig [Budapest], é. n., Horizont kiadás (Mercedes
Könyvnyomda, Bp.), 40 p. + 204 p. + [16] t.;A magyar hit könyvének munkatársai. Dr. Balla Antal,
Dr. Erdélyi László, Dr. Pethő Sándor. Rákosi Jenő előszavával, szövegközti, feliratozott,
fekete-fehér, egész oldalas fotókkal, fekete-fehér kordokumentumokkal (levelek, történelmi
dokumentumok, hivatalos iratok) kiegészített kötet. Nyomtatta a Mercedes Könyvnyomda
Budapesten.Kiadói festett, egészvászon kötésben, gerincén kis sérülés és folt. ...............................10 000
15095. székelyi Nyiry László: Történelmi igazságszolgáltatás. 1938-1941. Bp., 1941., Országos
Közművelődési Szövetség (Országos Közművelődési Tanács), (Urbányi István-ny.), 1 (Horthy
Miklós) t.+130+6 p.+7 t. Az oldalszámozáson belül térképekkel illusztrált. Átkötött félvászon-kötés,
az elülső papírborítót bekötötték. ........................................................................................................10 000
15096. Ecsedy Judit, V[izkelety Andrásné]: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek 1539 - 1800 Bp.,
1996, Borda Antikvárium, /Mester Ny./. 246 l, 1 lev, 59 t. Készült 600 példányban! .............................9 000
15097. Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János. 1473-1504. Magyar Történeti Életrajzok. X. évf. II. kötet.
Szerk.: Szilágyi Sándor. Bp., 1894, Magyar Történelmi Társulat,(Franklin-ny.), 1 (címkép) t. +
4+332 p.+12 t. Oldalszámozáson belül gazdag képanyaggal illusztrált. Későbbi aranyozott gerincű
félvászon-kötés, kopott borítóval...........................................................................................................8 000
15098. Magyar Történeti Életrajzok XIX. évf. 1., és 2-3. füzete, egybekötve: Áldássy Antal: Alsáni Bálint
bíbornok. Magyar Történeti Életrajzok. Szerk.: Schönherr Gyula. (XIX. évf. 1. füzet.) Bp., 1903.
Magyar Történelmi Társulat, (Athenaeum-ny.), 1 (címkép) t. + 4+135 p. + 5 (fekete-fehér
képtáblák, közte egy kihajtható, egy két oldalas). Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér
szövegközti és egészoldalas képekkel, hasonmásokkal illusztrált.; Morvay Győző: Galánthai Gróf
Fekete János. 1741-1803. Magyar Történeti Életrajzok. Szerk.: Schönherr Gyula.(XIX. évf. 2-3.
füzet.) Bp., 1903. Magyar Történelmi Társulat,(Athenaeum-ny.). 1 (címkép) t. + 4 + 248 p. + 11
(fekete-fehér képtáblák, közte egy két oldalas) t. Oldalszámozáson belül gazdag fekete-fehér
szövegközti és egészoldalas képekkel, hasonmásokkal, ábrákkal, illusztrált. Korabeli aranyozott
gerincű, álbordás félbőr-kötés, régi intézményi bélyegzőkkel, a borítón kis kopásnyomokkal,
egy-két kissé foltos lappal. ..................................................................................................................12 000
15099. Császár Elemér: Ányos Pál. (1756-1784.) Magyar Történeti Életrajzok. [XXVIII. évfolyam, 1-3.
füzet.] Szerk.: Dézsi Lajos. Bp., 1912, Magyar Történelmi Társulat,(Athenaeum-ny.),255 p.+ 6 t.
Oldalszámozáson belül gazdag képanyaggal illusztrált. Későbbi átkötött aranyozott gerincű
félvászon-kötés, a borítón kis kopásnyomokkal. ...................................................................................8 000
15100. Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén 1505?-1556. Magyar Történeti Életrajzok. XXVIII. évf. II. 4-5. füzet.
Szerk.: Dézsi Lajos. Bp., 1912., Athenaeum, 4+229 p.+11 t. Oldalszámozáson belül gazdag
képanyaggal illusztrált. Kiadói papírkötés, felvágatlan példány, a kissé szakadt, kissé foltos
borítóval, de alapvetően jó állapotban. .................................................................................................8 000
15101. Mika Sándor: Weiss Mihály. Egy szász államférfiú a XVII. században.Magyar Történeti Életrajzok.
IX. évf. 1. köt. Szerk.: Szilágyi Sándor. Bp., 1893, Magyar Történelmi Társulat,(Franklin-ny.), 1
(címkép) t.+4+219 p.+ 7 t. Oldalszámozáson belül gazdag képanyaggal illusztrált. Későbbi átkötött
aranyozott gerincű félvászon-kötés, kissé kopott borítóval. ..................................................................6 000
15102. Kászon Impérfalvi Csutak Kálmán : Aradi fogságom alatt irt adatok az 1848/9 évi szabadságharc
különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról Pest, 1868, Heckenast Gusztáv (Wigand K.
F. könyvnyomdája, Pozsony), XXIV p. + 213 p. Első kiadás. Kicsit későbbi kopott vászonkötésben,
elözéklapon tulajdonosi névbejegyzéssel. ............................................................................................8 000
15103. Grünwald Béla: A Felvidék. Politikai tanulmány. Bp., 1878., Ráth Mór, 162 p. Átkötött
félvászon-kötés, a címlapon bélyegzéssel, kissé foxing foltos lapokkal. ..............................................8 000
15104. Beksics Gusztáv: A nemzeti politika programmja Erdélyben és Székelyföldön. Bp., 1896,
Athenaeum, 32 p. Átkötött félvászon-kötés, a címlapon bélyegzéssel. ................................................8 000
15105. Almási Balogh Elemér: Emlékeim. A negyvenéves "Hangya" és a közgazdasági egyetem története.
Károlyi Sándor gróf emlékének szentelve. Írta: - -, a "Hangya" elnöke. Bp., 1938., Kir. M. Egyetemi
Nyomda, 408+1 p. +8 (fekete-fehér képtáblák) t. Kiadói kissé foltos papírkötés, a borítón kis
szakadással. .........................................................................................................................................8 000
15106. Az ellenzék vívmányai. Budán, 1869. Magy. Kir. Egyetemi Ny. [8] 70 p. A kötet az 1867-es
kiegyezés után létrejött ellenzék politikáját bírálja. Aranyozott gerincű modern vászon-kötésben,
kiadói papírborító belekötve ..................................................................................................................6 000
15107. Lukinich Imre: I. Rákóczi György és a Lengyel Királyság. (Olvasott a M. Tud. Akadémia 1906.
október 15-iki ülésén) Értekezések a Történeti Tudományok Köréből XXI. kötet 4. szám. Bp., 1907.,
MTA,[Athenaeum-ny.], 63+1 p. Későbbi átkötött papírkötés, az eredeti elülső papírborítót a borítóra
kasírozták, a címlapon névbejegyzéssel, szakadással, az utolsó lapon kis folttal. ...............................6 000
15108. Kállay Béni: A szerb felkelés története 1807-1810. I-II. kötet. Hátrahagyott kézirataiból kiadta
Thallóczy Lajos. Bp., 1909, MTA, 4+405+1 p.; 1 t.+VIII+415+1 p. Kiadói aranyozott gerincű
egészvászon sorozatkötésben, Müller-kötés, márványozott lapélekkel,a borítón kis
kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban. ....................................................................................6 000
15109. Jancsó Benedek: A székelyek. Történeti és néprajzi tanulmány. Első kiadás. Bp., 1921,
Hornyánszky Viktor,1+46+1 p. Lapszámozáson belül fekete-fehér egészoldalas és szövegközti
rajzokkal illusztrált. Átkötött félvászon-kötés, kissé laza fűzéssel, szakadt elülső szennylappal,
"Erdélyi Férfiak Egyesülete" bélyegzéssel. ...........................................................................................6 000
15110. Ballai Károly: A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. Első kötet. (unicus) Okmányok,
iratok, jegyzőkönyvek és törvények. 20 hasonmással. Budapest, 1935. Merkantil ny. [4] + 268 + [2]
p. + 9 t. (2 kihajt. hasonmás) Kiadói, kissé foltos papírkötésben ..........................................................6 000
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15111. Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja Kornis Gyula előszavával. Budapest, 1939.
Egyetemi Ny. 605 l. 36 t. (8 kihajtható) + 2 hasonmás (1 kétlapos, egy kihajtható). Kiarói, kopott
egészvászon kötésben. Hozzá Darányi Kálmán, a Képviselőház elnökének aláírt, fejléces levele. ....6 000
15112. P[eter] M[athias] Rowde (1877-1955): Ungarn gestern, Heute, Morgen. Bp., 1939., Kókai, Ludwig,
119 p.+11 (fekete-fehér fotók) t.+1 (1910-es néprajzi térkép) t. Német nyelven. Szövegközti
illusztrációkkal. Kiadói egészvászon-kötés, egy hiányzó táblával, foltos, kissé kopott borítóval. A
szerző, Peter Mathias Bretanus Olsen Rowde (1876-1955) norvég gumimágnás, norvégiai m. kir.
főkonzul (1928-1947) által feltehetőleg Dr. Riegler Bernát zsidó származású ügyvéd részére
dedikált példány. ...................................................................................................................................6 000
15113. Kolozs Pál: Tizennégy nap. 1940. szeptember 5-18: Észak-Erdély feltámadása. Bp.,1941.,Singer
és Wolfner,(Fővárosi Nyomda Rt.), 196 p. Egyetlen kiadás. Beszámoló Észak-Erdély 1940-es
visszacsatolásáról. Koszta István kolozsvári, később bajai református lelkész 1941-es erdélyi
((Szász)régen) possessori bejegyzésével. Kiadói illusztrált papírkötés, kissé szakadt, foltos
borítóval. ...............................................................................................................................................6 000
15114. Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság? Bp., 1941., Magyarság Könyvosztálya,
(Centrum-ny.), 72+2 p. + 3 (fekete-fehér fotók) t. + 1 (kihajtható térkép, a szélén gyűrődésnyommal)
t. Egyetlen kiadás. Kiadói illusztrált papírkötés, kissé szakadt, foltos borítóval. A mű szerepel az
Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben kiadott, tiltott könyvek listáján. ........................................6 000
15115. Stefano Révay, Révay István: Il confine Ungaro-Slovacco. (A belvederi magyar-szlovák határ). Bp.,
1942, (Athenaeum). 72p., 3 térk. (színes, kihajtható). Fűzve, kiadói papírborítóban olasz nyelven. ....6 000
15116. Szász Béla: Minden kényszer nélkül. I-II. köt. Egy műper kórtörténete. Bp., 1984., "M(agyar)
O(któber.)", 166, 167-347+1 p. Szamizdat kiadás. A borító illusztrációja ifj. Rajk László munkája.
Kiadói kissé kopott papírkötés. .............................................................................................................6 000
15117. Erzsébet királyasszony emlékének. Hódolat Magyarország nagy királynéjának. A királyi ház
fenséges tagjainak és a magyar nemzet jeleseinek kegyeletes közreműködésével. A szerkesztő
bizottság elnöke: Dániel Ernőné. Főszerkesztő Gábel Gyula. Bp., 1905, Globus, 176 p. Gazdag
szövegközti és egészoldalas képanyaggal. Kiadói aranyozott, festett vajszínű
egészvászon-kötésben, Gottermayer-kötés. Rendkívül szép, gyűjtői állapotban. ................................5 000
15118. Szász Béla: Nemzetiségpolitikánk válsága - A dunai kérdés Bp., 1932. Attila-Ny. 104 p. 3 kihajtható
t. (2 táblázat, 1 térkép) Kiadói papírborítóban Felvágatlan ...................................................................5 000
15119. Teleki Sándor: Garibaldi alatt 1859-ben. Bp., 1883., Révai, 8+109+3 p. Korabeli
félvászon-kötésben, kopott borítóval, a gerincen címkével, "Földvári Casino Társulat"
bélyegzésekkel......................................................................................................................................4 400
15120. Garami Ernő: Forrongó Magyarország. Emlékezések és tanulságok írta - - A címlapokat és az
ajánlást Biró Mihály rajzolta. Leipzig-Wien, 1922, Pegazus,XII+243+1 p. Korabeli átkötött
félvászon-kötés, az elülső borítót bekötötték, rajta kis szakadással. ....................................................4 000
15121. Dr. Urmánczy Antal: Az orosz történelem áttekintése a legrégibb időktől. Bp., 1941. Kiadói
papírkötés, melléklettel, papírkötés szélein sérülések. .........................................................................3 000
15122. Nedeczky Károly: Szent István, első apostoli magyar király, isten és embereknél szerelmes.
Elő-adatott nedeczei - - ... által. Bétsben a T. T. Kaputzinus Atyáknak Templomában, az
esztendőnként elő fordúló Nemzeti Ünnep' alkalmatosságával, Kis-Asszony havának 19-dik napján,
1804-dik esztendőben. Bécs, 1804, Haykul Antal, 23 p. Korabeli papírkötés.......................................2 000
15123. Györffy György: István király és műve. Bp.,1977, Gondolat. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés,
kiadói papír védőborítóban, jó állapotban. A szerző, Györffy György (1917-2000) által Dienes
István (1929-1995) régész, muzeológus részére dedikált példány. Benne Dienes István jegyzeteivel
papírlapokon. ........................................................................................................................................3 000
15124. László Gyula: 1910-ben születtem...Egy a XX. századot végigélt magyar ember emlékezései.
Szombathely, 1995, Életünk könyvek. A szerző, László Gyula (1910-1998) régész, történész,
képzőművész által dedikált példány! Kiadói papírkötés, kiadói papír védőborítóval. ............................3 000

Könyvek: Militária - Katonaság
15140. A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete. 1914-1918. Vitéz uzsoki Báró Szurmay Sándor bevezető
soraival. Szerk.: De Sgardelli Caesar. Bp.,(1940), Athenaeum, 1 t. (Horthy Miklós színes portréja,
címkép)+441 p. Szövegközti fekete-fehér fotókkal, térképekkel illusztrálva. A 289-379. oldal között
a tisztek és tisztjelöltek névsorával, életrajzukkal, a 381-441. oldal között a tisztek és tisztjelöltek
fekete-fehér fotóival. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, szép, gyűjtői állapotban. ......................30 000
15141. Almanach k. und k. Kriegsmarine 1916. Kriegsausgabe. XXXVI. Jahrgang. Mit Genehmigung des
k. und k. Kriegsministeriums Marinesektion. Hrsg. von der Redaktion der "Mitteilungen aus dem
Gebiete des Seewesens. Mit 141 Panzerschiffskizzen. Pola, 1916.,(Wien, Gerold & Komp-ny.),
VIII+746+10 p. Német nyelven. Táblázatokkal, és illusztrációkkal. Kiadói egészvászon-kötés,
kopott borítóval és gerinccel, az elülső táblánál kissé laza fűzéssel. ..................................................20 000
15142. Bachó László, dezséri: Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története. Az Akadémia
alapkőletételének százéves évfordulója alkalmából vitéz nemes Szinay Béla tábornok a M. Kir.
Honvéd Ludovika Akadémia parancsnoka irányítása mellett írták: Ajtay Endre, dezséri Bachó
László, Koschowitz Gyula, marczinfalvi Benda Gyula, Matterny István, vitéz Czékus Zoltán, Lenkei
Géza, Dr. vitéz Balsay László, vitéz Rózsás József. Szerkesztette: - -. Bp., 1930. Magyar Kir.
Honvéd Ludovika Akadémia, (Stádium-ny.),1003+5 p.+53 (közte 12 színes képtáblával) t. Első
kiadás. Kiadói dúsan aranyozott egészvászon díszkötés, elülső táblán aranyozott
dombornyomásos, a hátulsó táblán vaknyomásos díszítéssel, a borítón kis kopásnyomokkal, ezt
leszámítva szép, gyűjtői állapotban. ...................................................................................................18 000
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15143. Henriquez Vince: A Cs. és Kir. 9. sz. Gróf Nádasdy huszárezred története 1940-1918. December,
1930, 204p + 1 nagy méretű térkép melléklet. Az Ezred Tisztikarának kiadása. Kiadói
egészvászon kötés. Belső kötéstáblán ragasztónyom, egyébként szép állapotban. ..........................16 000
15144. Móricz Pál: A magyar királyi honvéd 1868-1918. 88 egykorú képpel. Bp.,(1928),Athenaeum,
211+1 p. Gazdag szövegközti fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói egészvászon kötésben,
kissé foltos, kissé kopott borítóval, egyébként jó állapotban...............................................................12 000
15145. Lovas Gyula: Utmutató a lovagias ügyek elintézéshez. Párbajszabályok. A Párbajvívás. Lovas
(Röszler) Lajos eredeti rajzaival. A szerző, Lovas Gyula (1870-?) okleveles vívómester által
tanítványának (Lenkey Gusztáv) részére DEDIKÁLT példány. Bp., 1898., Szerzői, 176+4 p.
Korabeli reklámokkal. Átkötött félvászon-kötésben.............................................................................12 000
15146. A mi hőseink. Katonák. Katonáink hőstettei a világháborúban. Woinobich Emil vezetése alatt szerk.
Veltzé Alajos. Közreműködtek: Reich Árpád és Sebők Zsigmond. A könyv díszítése Helbing Ferenc
munkája. Bp., 1916., Franklin, 1 t. + 163 p. + 7 t. Kiadói dúsan aranyozott, festett
egészvászon-kötés, az elülső kötéstáblán Szent Koronás díszítéssel, az aranyozott cím körül
nemzetiszín szalaggal ékített tölgyfakoszorús díszítéssel, intézményi bélyegzőkkel, a hátsó borítón
egészen kis folttal, de ezektől eltekintve szép állapotban. ....................................................................8 000
15147. Geml József: Mackensen Temesvárott. Írta és a "Délmagyarországi Történelmi és Régészeti
Muzeum Társulat"-NAK 1916. április 16-ám tartott közgyűlésen felolvasta. Temesvár, 1916.,
Csanádegyházmegyei Könyvnyomda, 1 t.+49 p. Kiadói papírkötés, sérült gerinccel, hiányzó hátsó
borítóval, kissé foltos borítóval. .............................................................................................................8 000
15148. Nagy László: Magyar fegyverek 1630-1692. Temesvár, 1911. Csanádegyházmegyei
Könyvnyomda. XII + 109 p. Művelődéstörténeti Értekezések 60. Kiadói papírkötés, sérült gerinccel
és borítóval............................................................................................................................................4 000

Könyvek: Építészet, művészet
15160. Kodály Zoltán: Énekszó. Dalok népi versekre. Dohnányi Ernő zeneszerző részére szóló
dedikációval ellátott, számozott, aláírt példány. Bp., 1921. Rózsavölgyi. 67 p. Bordázott, metszett
aranyozott egészbőr kötésben. Megjelent 1000 példányban, ebből 100 számozott merített
papíron. Példányunk a 3. számú, Kodály által aláírt példány. Metszés és nyomás: Pesti Nyomda.
Korabeli, aranyozott, kissé sérült egészbőr kötésben. A két szerző néhány pályafutása szinte
együtt indult, kezdeti sikereik ideje közel esik egymáshoz. Bartókkal és Dohnányival együtt Kodály
is a zenei direktórium tagja volt a Tanácsköztársaság alatt, de ez későbbi népszerűségét, sikerét
nem árnyékolta be.. Zenetörténeti kuriózum. ......................................................................................60 000
15161. Kozma Lajos Exlibrisei. Bp., 1909, A ,,Ház". (Világosság ny.). Címlap + rajzos előzék, 30t. (ex
librisek), [1]p. + előzék. Kiadói, gerincén javított papírborítóval, jó állapotú illusztrált karton
tékában. ..............................................................................................................................................20 000
15162. Varga Nándor Lajos: A fametszet. Könyv a fametszet mesterségéről és történetéről, közel 200
képpel (színes fametszetekkel), színes kezdőbetűkkel. Bp., 1940, Szerzői, (O(rszágos) M(agyar)
Kir. Képzőművészeti Főiskola Grafikai Osztálya-ny.), VI+381+2 p.+LXI t. (A számozás LXII táblát
jelez, de valójában csak LXI tábla van benne, de így teljes, fametszetek, 2 kétlapos, 2
színes)+2+513-519+6 p.(Oldalszámozáson belül 66 egészoldalas képpel, eredeti fametszettel (4
színes, 2 kétlapos.) Egyetlen kiadás. Átkötött félvászon-kötés, kissé foltos felső lapélekkel, a
címlapon névbejegyzéssel. A grafikai sokszorosítási eljárásokról szóló magyar szakirodalom
egyik alapműve, benne Molnár C. Pál, Gáborjáni Szabó Kálmán, Zsögödi Nagy Imre, Gy. Szabó
Béla és mások munkáival. Megjelent 100 számozott, és 200 számozatlan példányban. Ez
számozatlan példány. .........................................................................................................................20 000
15163. Márffy Ödön művészete. Pátzay Pál bevezetésével. Márffy Ödön és Pátzay Pál által aláírt!
Képzőművészek Új Társasága (,,KUT") monográfiái I. Berlin, [1928], Paul Gordon. (Bíró Miklós
ny., Bp.). 1t. (színes címkép reprodukció), 14p., 32 fekete-fehér tábla (reprodukció). Megjelent 500
példányban magyar nyelven, amiből ez a 30., kézzel számozott példány. Kiadói papírkötésben,
kiadói papírborítóval, gerinc alján szakadással, borítón néhány apró szakadással, hátsó felén két
apró folttal, előzéklapokon néhány kisebb folttal.................................................................................10 000
15164. Szentpál Olga/Rabinovszky Márius, Dr.: Tánc. A mozgásművészet könyve. Dedikált példány Elza
von Dohnányi-Galafrés, Dohnányi Erő felesége részére. Budapest, 1928, Általános Nyomda
Könyv- és Lapkiadó Rt. kiadása és nyomása, 100 p. + [6] p. + [27] t.: ill. Első kiadás. Kiadói,
erősen sérült papírborítóval ................................................................................................................10 000
15165. Lucien Hervé. A művész, Lucien Hervé (Elkán László (1910-2007) által DEDIKÁLT példány.
Szerk.: Batár Attila, Sasvári Edit. Székesfehérvár, 2001., Szent István Király Múzeum/Musée Roi
Sain Etienne, 98+2 p. A művész munkáinak fekete-fehér és színes reprodukcióival gazdag
illusztrált magyar és francia nyelvű fotóművészeti kiállítási katalógus. Kiadói papírkötés. / Lucien
Hervé exhibiton catalog with autograph signature of Lucien Hervé (1910-2007.) Edited by Attila
Batár, Edit Sasvári. Székesfehérvár, 2001., Musée Roi Sain Etienne, 98+2 p. With lot of
black-and-white and colorful photographs. Paperbinding. ..................................................................11 000
15166. Hajas Tibor: Szövegek. Bp., 2005. Enciklopédia kiadó. Kiadói kartonált papírkötés. Szalaggal. Az
avantgarde hazai nagy alakjának összegyűjtött munkái. ....................................................................11 000
15167. Gross Arnold emlékkönyve. A művész, Gross Arnold (1929-2015) egyedi, rajzos dedikációjával.
Szelényi Károly fotóival. Bp., 1985, Móra, 16 sztl. lev. A művész munkáinak reprodukcióival
rendkívül gazdagon illusztrált. Kiadói kartonált papírkötésben, jó állapotban. ....................................10 000
15168. The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs. (Jezsuita iskoladrámák díszlettervei). Szerk.:
Jankovics József. Knapp Éva, Kilián István és Bardi Teréz tanulmányaival, Marcello Fagiolo
előszavával. Bp., 1999, Enciklopédia, 291+1 p. Gazdag szövegközi és egészoldalas képanyaggal
illusztrálva. Angol nyelven. Kiadói kartonált papírkötés, kiadói papír védőborítóban. Számozott
56 József (1949-2021) irodalomtörténész által
(411./600) példány. A könyv szerkesztője, Jankovics
Tusor Péter (1967- ) történész, filológus részére DEDIKÁLT példány. A Szép magyar könyv
verseny díjával és a Színházi világtalálkozó (Novi Sad) legszebb színházi könyve díjjal kitüntetett
kötet. "A jezsuiták 1619-től 1773-ig, a rend feloszlatásáig rendszeresen tartottak színi
előadásokat, kezdetben latinul, majd magyar, német és szlovák nyelven. A gazdagon illusztrált,
reprezentatív kivitelű könyv azt az 1676-1710 között keletkezett díszletterv-kollekciót mutatja be,

amely a soproni Storno család hagyatékából került az Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet szcenikai tárába az 1960-as években." (Forrás: Enciklopédia Kiadó - enciklopediakiado.hu)
.............................................................................................................................................................20 000
15169. Pigler, Andor: Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des XVII. und
XVIII. Jahrhunderts. I-III. köt. Bp., 1974, Akadémiai. 556 + 650 + 344 p. Német nyelven. Második,
bővített kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, mindhárom kötet
védőborítóján apró szakadással, máskülönben jó állapotban.............................................................16 000
15170. Knapp Éva: "Gyönyörű volt szál alakja." Szent István király ikonográfiája a sokszorosított
grafikában a XV. századtól a XIX. század közepéig. Bp., 2001., Borda, 361 p.+ 2 (Errata.) sztl. lev.
Rendkívül gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói kartonált papírkötés, kiadói papír védőborítóban.
Megjelent 600 példányban. .................................................................................................................15 000
15171. A mű és alkotója. A magyar festészet és szobrászat írásban és képben. Pittori e scultori
d'Ungheria. Szerk.: Csókássy István. Bp., 1933, Hornyánszky Viktor, 144+70 (fekete-fehér
képtáblák)+2 t.Számos fekete-fehér képpel illusztrálva. Magyar és olasz nyelven. Kiadói aranyozott
egészvászon-kötés, kiadói kartontokban, a kartontokon kis szakadással és címfelirattal, de
összességében szép állapotban. ..........................................................................................................8 000
15172. Bortnyik Sándor kiállítása. Szerk.: N. Pénzes Éva, Pogány Ö Gábor. Bp., 1969, Magyar Nemzeti
Galéria. Kiadói papírkötés, a hátsó borítón kis foltokkal, de egyébként jó állapotban. Bortnyik
Sándor (1893-1976) 1969-es gyűjteményes kiállításának katalógusa. .................................................8 000
15173. Jászai Géza: Csontváry kritikai jegyzetek. München,(1965), (Heller&Molnár-ny.), 47 p.+2 t.
Emigráns kiadás. Kiadói papírkötés, egy lapon a szerző javításával. A szerző, Jászai Géza
(1931-) művészettörténész által dedikált példány. ................................................................................8 000
15174. John Paignton (John S. Barrington (1920-1991)):The male nude in litho-photo-graphic art. The
nude in line. Book One. Surrey, 1964., Scorpions, 1 t.+8+20 sztl. lev+48+1 t. Angol nyelven. Benne
homoerotikus algráfiákkal. Egyedi félvászon-kötésben, összefűzhető táblákkal, egy tábla laza,
részben kijár. Számozott (80./100) példányban./ Half-linen-binding, one page is coming out
partially. Numbered (80./100) copy. ......................................................................................................8 000
15175. Vaszary János művei. Nemzeti Szalon 1906. márc.-ápr. Bp., 1906., Stephaneum, 25 p.
Fekete-fehér képekkel illusztrált. Kiadói papírkötés, kissé foltos, szakadt borítóval. ............................5 000
15176. Vaszary János gyüjteményes kiállítása a Művészházban. 1912. évi március-április. Bp., 1912.,
Művészház,(Verseny Kő- és Könyvnyomdai Műintézet-ny.), 26+6 p. Fekete-fehér képekkel
illusztrált. Kiadói papírkötés, a hátsó borítón szakadással és gyűrődéssel. .........................................5 000
15177. A Pesti Műegylet évkönyve 1856-ra. Szerkeszté Ritter Sándor egyleti titkár. Jahrbuch des Pester
Kunstvereins für 1856. Redigirt durch Alexander Ritter, Vereins-Sekretär. Pest, 1857, Landerer és
Heckenast. 119p. Magyar és német nyelven. Korabeli egészvászon kötésben, kissé sérült gerinccel
és kopott borítóval, kissé laza kötéssel, helyenként kissé foltos lapokkal. Ritka! .................................5 000
15178. Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás Katalogusa. Az Országos Bizottság
megbízásából szerkeszté: Mudrony Soma. A II-ik részt átdolgozta Nendtvich Gusztáv. Bp., 1885.,
Pesti Könyvnyomda Rt., V+591+128 p.+1 (Az 1885. évi budapesti országos általános kiállítás, kis
szakadással, 31x49 cm.) Második, javított kiadás. Későbbi átkötött félvászon-kötés, kissé kopott
borítóval, a gerincen és a borítón címkével, intézményi bélyegzővel. ..................................................5 000
15179. 1911 Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1910-1911. évi értesítője. Szerk.: Czakó
Elemér. Bp., Pátria, 24 p.+ 20 (közte 10 színes képtáblával) t. Gazdag képanyaggal illusztrálva.
Benne Márton Lajos (1891-1953) festőművész, grafikus, mint végzős diák, egy színes grafikájával.
Kiadói papírkötés, a gerinc kissé szakadt, kissé hiányos, a borító egyik elülső sarkán kis hiánnyal,
ceruzás bejelölésekkel, jegyzetekkel. ...................................................................................................5 000
15180. 1913 Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1912-1913. évi értesítője. Szerk.: Czakó
Elemér. Bp., Pátria, 29+5 p.+25 t. Gazdag fekete-fehér és színes képanyaggal illusztrálva. Benne
Vértes Marcell, Kézdi-Kovács Elemér, (Paizs) Goebel Jenő és mások. Kiadói papírkötés, kissé
szakadozott borítószélekkel, kissé szakadt, kissé hiányos gerinccel, plusz egy képpel(?) ..................5 000
15181. Vegyes órákkal kapcsolatos tétel, 2 db: Pritz István: Magyar órák. Művészettörténeti tanulmány.
55 képpel. A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és
Keresztényrégészeti Intézetének Dolgozatai 80. Bp., 1943., Grega Nándor-ny., 62 p.+XII
(fekete-fehér képtáblák) t. Kiadói papírkötés, a gerincen kis sérüléssel.; 1925 Régi órák kiállítása.
Az órák történetével és 53 képpel. Szerk.: Csányi Károly. Országos M. Iparművészeti Múzeum.
Bp., 1925.,"Pátria", 59 p.+XII (fekete-fehér képtáblák) t. Kiadói papírkötés, a borító felső részén
folttal, a gerincen egészen kis szakadással.; ........................................................................................6 000
15182. II. Nemzetközi Művészi Fényképkiállítás Budapesten a Műcsarnok termeiben. 1927. szeptember
14. - október 2. Bp., 1927, Athenaeum, 59+5 p.+32 (fekete-fehér fotók) t. + 8 p. Magyar, német,
angol és francia nyelven. Benne neves magyar és külföldi fotósok műveivel, közte Pécsi József (2
akt fotó), Angelo (2 fotó), Székely Aladár, Kerny István és más fotósok munkáival. Kiadói
papírkötés, a gerincen kis folttal............................................................................................................5 000
15183. 1941-1943 Háború előtti fotóművészeti katalógus tétel, 3 db: 1941 7. Nemzetközi Művészi
Fényképkiállítás Budapest 1941. Bp., 1941., Egyesült Magyar Amatőrfényképezők Országos
Szövetsége (EMAOSZ), 18+2 p.+4 (fekete-fehér fotók) t. Kiadói papírkötés. Benne ismert külföldi
és hazai fotóművészekkel, közte Gink Károly (1922-2002), Járai Rudolf (1913-1993), Kerny István
(1879-1963), Pécsi József (1889-1956), valamint id. Konok Tamás (1898-1971) fotóriporter,
haditudosító, ifj. Konok Tamás (1930-2020) festőművész édesapja, és mások.; 1942 Nemzeti
művészi fényképkiállítás Budapest 1942. Bp., 1942., Egyesült Magyar Amatőrfényképezők
Országos Szövetsége (EMAOSZ), 18+2 p.+4 (fekete-fehér fotók) t. Kiadói papírkötés. Benne ismert
fotósokkal, közte: Aszmann Ferenc (1907-1988), Gink Károly (1922-2002), Szöllősy Kálmán
(1887-1976), Dulovits Jenő (1903-1972), Kerny István (1879-1963), és mások.; 1943 Nemzeti
művészi fényképkiállítás Budapest 1943. Bp., 1943., Magyar Amatőr Művészfényképezők
Országos Szövetsége (MAMOSZ), 18+2 p.+4 (fekete-fehér fotók) t. Kiadói papírkötés. Benne
ismert fotósokkal, közte: Aszmann Ferenc (1907-1988), Dulovits Jenő (1903-1972), Szöllősy
Kálmán (1887-1976), Kerny István (1879-1963), valamint id. Konok Tamás (1898-1971)
fotóriporter, haditudosító, ifj. Konok Tamás (1930-2020) festőművész édesapja, és mások. Benne
id. Konok Tamás egy fekete-fehér fotójának reprodukciójával.; ...........................................................6 000

15184. 1943 2. Országos Művészi Fényképkiállítás Kassán. 1943 november 11-től November 28-ig.
Rendezi: Kárpát Egyesületben Működő "Kassai Fényképezők" szakosztálya. Kassa, "Wiko"-ny., 36
p.+8 (fekete-fehér reprodukciók) t. Benne Aszmann Ferenc, Ging Károly, Járai Rudolf, Klell
Kálmán, Lussa Vince, Szöllősy Kálmán és más fotósokkal. Kiadói papírkötés, foltos, kissé sérült
kötéssel, a gerinc alján kis sérüléssel. Ritka! ........................................................................................5 000
15185. Zajti Ferenc: Árpád fejedelem honfoglalása. Feszty Árpád történelmi körképe. 70 képpel. Bp. 1944.
(Pátria Ny.) Számozott példány (150/600). Kiadói papírkötés, kissé sérült gerinccel és borítóval. ......5 000
15186. Ifj. Gerő László: A római Santo Stefano Rotondo, a magyarok nemzeti temploma. Bp., 1944.,
Magyar Tudományos Akadémia Római Történeti Bizottsága,(Kir. M. Egyetemi Nyomda-ny.), 120
p.+2 (színes képtáblák) t. Az oldalszámozáson belül, 71-112 oldalak között, fekete-fehér képekkel
illusztrált. Kiadói papírkötés, a hátsó borítón, alul, kis hiánnyal, a gerincen kis szakadásokkal, a
borítószéleken kis gyűrődésekkel. ........................................................................................................5 000
15187. Nouverre(,Jean-Georges): Levelek a táncról és a balletekről. Ford.: Gara György. Kiadta: Magyar
Állami Operaház Dísz-Bizottsága. Bp., 1954., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 131 p. Kiadói
papírkötés, a gerincen kis szakadással. Megjelent 270 példányban. A fordító, Gara György által, a
Magyar Állami Operaház Dísz-Bizottsága nevében Dr. Tóth Aladár (1898-1968) a Magyar Állami
Operaház direktora (1946-1956) részére szóló dedikációval, ajándékozási sorokkal. .........................6 000
15189. Tápay-Szabó Gabriella: Magyar úri hímzés. Officina Képeskönyvek. 36. Bp., 1941, Officina,31+1
p.+28 (fekete-fehér képtáblák) t. Első kiadás. Kiadói félvászon-kötésben, foltos, kissé kopott
borítóval. A szerző, Tápay Szabó Gabriella (1902-1961) "Cimi" művelődéstörténész által dedikált,
dátumozott (1942. jan.) példány............................................................................................................5 000
15190. Szent János mennyei jelenésekről való könyve. Márffy Ödön kőrajzaival. Bp., (1921),
Amicus,(Gyoma, Kner-ny), 46+2 p. + 5 t. Egyetlen kiadás. A litográfiákat, a címlapot és a kötést
Márffy Ödön rajzolta. Kiadói papírkötés. Számozott (375./500) példány. .............................................5 000
15191. Kratochwill Mimi: Czóbel Béla (1883-1976) élete és művészete. Veszprém-Bp., 2001, Magyar
Képek. Rendkívül gazdag képanyaggal illusztrált, közte a művész munkáinak reprodukcióival.
Kiadói kartonált papírkötés, jó állapotban. A szerző által P. Szabó Ernő (1952-2018)
művészettörténész, újságíró, kritikus, szakíró részére DEDIKÁLT példány. ........................................5 000
15192. Paul Klee: Pedagógiai vázlatkönyv. Ford.: Karátson Gábor. Bp, 1980, Corvina, 61+7+4 p. Kiadói
egészvászon-kötésben, kiadói papír védőborítóban, a papírborítón egészen kis szakadással, kis
kopásnyomokkal. ..................................................................................................................................6 000
15193. Feszty Masa-Ijjas Antal: Feszty Árpád élete és művészete. A Művészettörténeti Dokumentációs
Központ Forráskiadványai III. köt. A szerző, Feszty Masa Mária (1895-1979) által DEDIKÁLT
példány. Bp.,(1966),Muzeumi Ismeretterjesztő Központ Propaganda Osztálya, 2+IV+138 p. Első
kiadás. Megjelent 500 példányban. Kiadói papírkötés, kopott, kissé szakadt borítóval, a
fekete-fehér fotók hiányoznak. ..............................................................................................................3 000
15194. Banner Zoltán: Mattis-Teutsch János. A szerző, Banner Zoltán (1932-) művészeti író által Sümegi
György (1947-) művészettörténésznek dedikált példány! Bukarest, 1972, Kriterion. Kiadói
papírkötésben, kissé kopott gerinccel, első lap kötésnél kissé sérült. ..................................................3 000
15195. Murádin Jenő: Maticska Jenő. A szerző, Murádin Jenő (1937-) által Sümegi György (1947-)
művészettörténésznek dedikált példány! Bukarest, 1985, Kriterion. Kiadói egészvászon-kötésben,
kiadói kissé sérült papír védőborítóval, néhány kevés oldalon Sümegi György művészettörténész
ceruzás és egy tollas jelölésével. ..........................................................................................................3 000
15196. Murádin Jenő: Gy. Szabó Béla. A művész, Gy. Szabó Béla (1905-1985) által Sümegi György
(1947-) művészettörténésznek dedikált példány! Bukarest, 1980, Kriterion. Kiadói
egészvászon-kötésben, kiadói papír védőborítóval ..............................................................................3 000
15197. Schauff, Johann Nepomuk: Allgemeine Begriffe von Künsten und Künstlern angewendet auf die
bildende Künste zur Beförderung nützlicher .... Pressburg, 1794. Szerzői. Kiadói papírkötésben
29p. Schauff János Nepomuk: festőművész, rézmetsző, író, műkereskedő, nyomdász, rajztanár. Az
első magyar művészeti akadémia létrehozására felhívást tett közzé. Történelmi tárgyú műveket is
írt. Ez a műve még magyar árverésen nem szerepelt. .........................................................................4 000

Könyvek: Filmművészet
15210. Hungaria Filmgyár és Forgalmi Részvénytársaság 1917-1918 évi programja. Bp., 1917., Fejér és
Glatter, 28 sztl. lev. Benne Garas Márton rendező, Fedák Sári, Varsányi Irén, Rita Lessing, Odry
Árpád, Kertész Dezső, Kabos Gyula (Dundi) fotóival valamint a Hungária külföldi attrakciónak
fotóival. Kiadói illusztrált papírkötés, foltos, megviselt állapotban! Rendkívül ritka, filmtörténeti
dokumentum. + Seelige dre Wochen/Der Planetenmann német nyelvű prospektus, foltos, 2 sztl.
lev. +Der zweite Hungaria-Film Der Planetenmann/Selige drei Wochen, német nyelvű,
fekete-fehér fotókat tartalmazó film prospektus, foltos, szakadt, 4 sztl. lev. .......................................10 000
15211. 1947 "Kino" Filmipari és Filmkereskedelmi Kft. A fenevadak szigete (Kamor, az elsülyedt város) c.
film prospektusa, a hátoldalán kivonat Feleky László leveléből c. írással,New York, 1947. VI. 18.,
hajtott, 1 sztl. lev. ..................................................................................................................................3 000

Könyvek: Konyha és kert
15225. La Viticulture de la Hongrie. (Magyarország szőlőtermesztése.) Écrit a l'occasion de L'Exposition
Nationale des vins arrangée Tátra-Lomnicz du 19-23 aout 1905. Par Eugene Drucker directeur de
la Société. L'Introductuon redigé par Etienne Molnár membre du Directoire. Bp., 1905., "Pátria",
2+87 p.+VI (Liste de Vins Exposés/a kiállított borok listája, kihajtható táblák) t. Francia nyelven.
Gazdag szövegközti fekete-fehér képanyaggal illusztrált, valamint egy egészoldalas balaton
térképpel. Benne a magyar borvidékek leírásaival, valamint a leírás végén az ismertebb borászok
neveivel. A könyv végén a kihajtható táblákon a kiállított
borok jegyzékével. A borító illusztrációja
57
Barta E(rnő) (1878-1956) festő,grafikus munkája. Kiadói szecessziós illusztrált papírkötés, kissé
kopott, szakadt borítóval, a gerinc sérült, hiányos, pár lap foltos, pár lapon ceruzás bejelöléssel.
Ritka! ...................................................................................................................................................40 000

15226. Jacob Boltons Geschichte der merkwürdigsten Pilze mit 44 illuminirten Kupfern. Erter Theil Dr.
Carl Ludwig Wildenow: Aus den Englischen mit Anmerckungen von: - -. Historia Fungorum circa
Halifax sponte nascentium. Tomi IV. Berlin, 1795., In der Buchhandlung des Geh. Commercien
Raths Pauly, 1+1 (kézzel színezett rézmetszetű díszcímlapok) t.+III-XII+3-68 p.+44 (kézzel
színezett rézmetszetű táblák) t. Német nyelven. Nagyon gazdag kézzel színezett rézmetszetű
táblákkal illusztrált, rajtuk különféle gombákkal. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötés, a
gerincen zöld címkékkel, az előzéklapokon vízjelekkel, a borítón és a gerincen kis
kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban. ..................................................................................20 000
15227. Kalo Péter: A' méhtartásnak külömbféle tartományokra, környékekre, és esztendőkre
alkalmaztatott igen könnyű, hasznos, és gyönyörűséges módgya, mellyet hazájának hasznára
öszveszedett, 's megpróbált, és maga tulajdon hosszas tapasztalásai utánn kiadott - - az orvosi
tudományok' doktora. Eger, 1816, Érseki Fő Oskolák' betűivel, 4+XII+18+470+475-476 p.+3 t.
Modern egészbőr-kötés, az összes lapot igényesen restaurálták, mert a lapok egy része sérült
volt,, a címlap és a 471/472.,473/474. lapok hiányoznak. Kalo Péter írt elsőként magyarul könyvet
a méhészetről, amely 1816-ban jelent meg. A mezőkövesdi Kalo családnak 2011-ben táblát
avattak a Mezőkövesden. Így is emlékezve Kalo Péterről. .................................................................12 000
15228. Magyarország Földmívelése 1896. Kiadja: A Földmívelésügyi M. Kir. Minister. Bp., 1896.,
Hornyánszky Viktor, XX+892+1 p. Többek között Inkey Béla, Szinyei-Merse József, Tormay Béla,
Landgraf János, Cserháti Sándor, Szilassy József, Lónyay Ferencz, Döhrmann Henrik és
Egerváry Gyula írásaival egyebek mellett a sertés-, selyem- és méhtenyésztés, a halászat,
vadászat, lótenyésztés, szőlőművelés és borászat témaköreiben. Kiadói egészvászon-kötés,
Gottermayer-kötés, márványozott lapélekkel, a gerincen folttal, a borítón kis kopásnyomokkal, a
gerincen régi címkenyomokkal, régi intézményi bélyegzőkkel. ...........................................................12 000
15229. Kopper Adolf: Pálinkafőzés takarmány- és konzervgyártás. Írta: - -. Bp., 1918., "Pátria"-ny.,
XV+443 p. + 2 (kihajtható táblák) t. Átkötött félvászon-kötés, kopott, foltos borítóval, kissé laza
kötéssel, hiányzó szennylapokkal. ......................................................................................................12 000
15230. Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv. Bp., 1916, Singer és Wolfner, 296 p. Kiadói illusztrált
félvászon-kötésben, kopott, foltos borítóval, helyenként foxing foltos lapokkal, alsó címlap sarkán
kis hiánnyal. ..........................................................................................................................................6 000
15231. Zilahy Ágnes: Erdélyi konyha. - - valódi magyar szakácskönyv. Bp., 1926, Singer és Wolfner, 254 p.
Nyolcadik javított s a befőttekről szóló résszel megbővített kiadás. Kiadói félvászon-kötésben, kissé
kopott, kissé foltos borítóval. .................................................................................................................8 000
15232. Mit főzzek holnap, ebédre, vacsorára? Megmondja a "Prometheus" szakácskönyv. Szerk. és kiadja:
- -. Bp.,én., Edinger Arthur és Tsa, 32 p. Szövegközti és egészoldalas illusztrációkkal. Kiadói
papírkötés, kissé foltos borítóval, 1940-es ajándékozási sorokkal a címlapon. ....................................4 400
15233. Gruber Lajos: A rabélelmezés. A Magyar Jogászegylet börtönügyi bizottságának 1888. évi junius
hó 1-én tartott ülésében előadta, bővítette és függelékkel ellátta. Különlenyomat az "Ügyvédek
Lapjából." Bp., 1901., Pfeifer Nándor, (Bp., Márkus Samu-ny.), 86 p. Benne receptekkel, adagokkal,
étlapokkal is. Részletes, izgalmas olvasmány. Kiadói papírkötés, az elülső borító sarkán apró, és a
hátsó borítón, és a gerincen hiánnyal. Ritka! ........................................................................................2 400

Könyvek: Természettudomány, medicina
15245. Rosenzweig (Ágay) József: Segédkönyv a mérgezések és a tetszhalál körül és azon szerekről,
melyek a mérgek és meghamisított borok felfedezésére szolgálnak; nem külömben azon jelekről
is, melyek által a tetszhalált a valódi haláltól meglehet külömböztetni. Orfila P. H. után. Ehhez
kapcsolva Mentő Gyógyszertár Schuster János után. És végre a halottkémekről. Buda, 1846.
Magyar kir. Egyetem betűivel. Rosenzweig József. 13 éves korában az üldözések elől menekült
Lengyelországból Magyarországra. Az orvosi diplomát a reformkor politikusa, Klauzál Gábor
(1804-1866) támogatásával sikerült megszereznie. gyermeke Ágay Adolf (1836-1916)
lapszerkesztő, író. Rosenzweig az európai hírű Orfila (1787-1853) professzor több fejezetes
orvosi mérgezéstannal kapcsolatos munkáját az eredeti, francia nyelvű kiadás alapján fordította
magyarra, melyhez csatolta Schuster János ,,Mentő Gyógyszertár" című toldalékát és az Orvosi
Tár 1831. évfolyamának első és második füzetében megjelent ,,A szabad királyi városokban
rendelt halott-kémek által teljesítendő rendszabások" című helytartótanácsi rendeletet. Korabeli
papírkötésben, első borító nélkül. 164p. Rendkívüli ritkaság, árverésen még nem szerepelt
gyógyszerészeti és orvosi könyv.........................................................................................................50 000
15246. Ifj. Emich Gusztáv: A kis lepkegyűjtő. A lepkészet rövid kézikönyve, különös tekintettel a
Magyarországon s főleg Budapest környékén előforduló lepkefajokra és gyűjtésökre. Kezdők s az
ifjuság számára, - -. 17 színezett és 2 fekete kőmetszetű táblával. Pest, 1868, Emich Gusztáv, 2
(fekete-fehér litográfiák, 16. és 15. táblák) t.+V+3+214 p.+19 (színes litográfiák) t. Kiadói kopott,
foltos illusztrált félvászon-kötésben, aranyozott lapélekkel. A szerző, ifj. Emich Gusztáv
(1843-1911) zoológus, könyvkiadó, országgyűlési képviselő, m. kir. udvari tanácsos, Emich
Gusztáv könyvkiadó fia által nádudvari Tormay Béla (1839-1906), állatorvos, mezőgazdász,
állatorvos professzor, Tormay Cecile apjának dedikált példány. "Kedves Béla sógoromnak emlékül
a Szerző." ............................................................................................................................................30 000
15247. Szondi-Test 48 kártyával, "Testband", "személyiségteszt, nevét alkotójáról, Szondi Lipót magyar
származású svájci idegorvosról kapta, összesítő lap nincs hozzá. Bern, 1947, Hans Ruber .
Vászonkötésű papír mappában, kopottas állapotban. ........................................................................30 000
15249. Dr. Lengyel Béla: Chemia. Tankönyv a felső tanintézetek számára. Első kötet. Szervetlen chemia.
Bp., 1889, Eggenberger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár), XIII+(3)+536 p. + 1 t.
Egyetlen kiadás. Szövegközi fekete-fehér ábrákkal és egy színes, kihajtható táblával. Aranyozott,
bordázott gerincű félbőr-kötés, márványozott lapélekkel, kissé sérült, kopott gerinccel és borítóval,
néhány lap kissé foltos. Az első korszerű, magyar nyelvű kémiatankönyv. ........................................12 000
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15250. Ortvay Rudolf, Dr.: Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. A budapesti "Pázmány Péter"
Tudományegyetemen előadta: - -. /Kézirat gyanánt. (Egyetemi gépelt jegyzet.)/ A szerző, Ortvay
Rudolf (1885-1945) fizikus, egyetemi tanára, az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója által DEDIKÁLT
példány. Bp., 1931, nyn., 271+3 p.+VII t. Félvászon-kötésben, különféle jegyzetekkel papírlapokon. .8 000
15251. [Caspar Schottus/Schott, Caspar/Schott, Gaspar (1608-1666)]: Arithmetica practica generalis ex
cursu mathematico R. P. Caspari Schotti, e Societate Jesu, in usum tyronum mathematicorum &
aliorum excerpta. Tyrnaviae, 1763, Typis Collegii Academici Societatis Jesu, 117 p. Latin nyelven.
Korabeli kopott, foltos félbőr-kötésben, foltos lapokkal, az elülső szennylapon és a címlapon
tulajdonosi bejegyzésekkel. ..................................................................................................................8 000
15252. Vígh Gyula: Juratanulmányok a Magyar Középhegység északkeleti részéből. Mindszent, 1913.,
Horváth Antal, 20 p. Kiadói papírkötés. A szerző, Vigh Gyula (1889-1958) geológus,
paleontológus által Noszky Jenő (1880-1951) geológus, paleontológus, a késmárki líceum
(1906-1920) tanára részére dedikált példány. ......................................................................................3 000

Könyvek: Társadalomtudomány
15265. Baudrillart Henrik-Keleti Károly: A politikai gazdaság kézikönyve. - - franczia műve nyomán
kidolgozta Keleti Károly. Pest, 1863, Emich Gusztáv, VI+4+419 p. Átkötött félvászon-kötésben,
kopott borítóval, intézményi bélyegzőkkel. Keleti Károly (1833-1892) neves közgazdász,
statisztikus, a magyar hivatalos statisztika megteremtőjének első, nyomtatásban megjelent műve,
melyet a neves francia közgazdász, Henri Baudrillart (1821-1892) műve alapján írt. Ritka. ..............12 000
15266. 1901-1904 A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának kézi szakkönyvtára. Betürendes
czímjegyzék. (1-1000.)+ I-III. Pótlék. I. Pótlék: Az 1901. évi szerzemények. (1001-1300.) II. Pótlék:
Az 1902. évi szerzemények. (1301-2500.) III. Pótlék: Az 1903. évi szerzemények. (2501-400.)
Összeáll.: Szakáts Péter. Bp., 1901-1904., Hornyánszky Viktor, 40;16; 52; 60 p. Kiadói
papírkötések, intézményi bélyegzőkkel, a szövegben bejelölésekkel, a borítókon: "Teleki Pál Gr.
Pribékfalva" bélyegzésekkel: Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök, politikus, földrajztudós
possessori bélyegzéseivel. Az egyiken (1904) K. Kovács Péter (1912-1981) néprajzkutató,
etnográfus névbejegyzésével................................................................................................................5 000

Könyvek: Vasút témájú könyvek
15280. Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. A legelső vasúttól - napjainkig. A
"Történetírás" Könyvei I. kötet. Szerk.: Dr. Belitzky János. Vác, 1937, Kapisztrán Nyomda-ny.
Kiadói díszesen aranyozott, dombornyomásos egészvászon-kötésben, kopott borítóval, a hátsó
borítón karcolásnyommal, kissé foltos lapélekkel. Számozott, 066. számú számozott, és a szerző
által DEDIKÁLT példány. ......................................................................................................................8 000
15281. Cserháti Jenő-Kandó Kálmán: Nagyfeszültségű forgóárammal hajtott elektromos vasutak.
Bp.,[1903],Ganz és Társa,(Hornyánszky Viktor-ny.), 83 p.+ VI (kihajtható ábrák) t. Szövegközti és
egészoldalas fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, térképekkel illusztrált. Kiadói haránt alakú illusztrált
félvászon-kötésben, a borítón sérülésnyommal, a hátsó borítón kis sérülésekkel, foltos,
névbejegyzéssel. Rendkívül ritka kiadvány, nagyon gazdag képanyaggal. Izgalmas, gyűjtői darab. ...6 000

Könyvek: Judaika
15295. 1883 Tisza-Eszlár. (Napi értesitő.) A Tisza-eszlári bűnper végtárgyalása alkalmából. Gyorsirói
felvétel nyomán kiadja a ,,Nyirvidék" szerkesztősége. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. 2-28.
sz. A Tisza-eszlári bűnper végtárgyalása alkalmából. Gyorsirói felvétel nyomán kiadja a
,,Nyirvidék" szerkesztősége. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. 1-29. sz. Nyiregyháza, 1883.
Piringer és Jóba ny. Hiányok: Első szám címlap kivételével nagyrészt hiányzik, második szám
hiányzik. Néhány lap sérült, egy két lapon szöveget is réintő hiányok, Modern félvászon kötésben .40 000
15296. Biblia Hebraica ad optimorum codicum et editionum fidem recensita et expressa adjectis notis
Masorethicis alisque observationibus, nec non versuum et capitum distinctionibus, numeris et
summariis accurante M. Christiano Reineccio... [Lipcse] Lipsiae, 1725. Breitkopf. Korabeli
egészbőr-kötésben, aranyozott lapszélekkel / Original 3/4 calf-leather covered boards, with gold
lettering and tooling on spine. Raised bands, all egdes are gold. .......................................................20 000
15297. Nagy Imre: Bölcsi Rabi a mellényzsebben. Legujabb sorozat. 1-5. füzet. Bp., 1928., Az Ojság,
64+65-128+129-192+193-256+257-320 p. Kiadói papírkötések, a 1. füzet hátsó borítóján
gyűrődés, a 2. kötet elülső borítóján szakadás, felvágatlan példányok. .............................................30 000
15298. Nagy Imre: Bölcsi Rabi a mellényzsebben. I. és II. kötetben. Bp.,(1925.), Az Ojság,320; 320 p.
Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kopott borítókkal. ...................................................................20 000
15299. A Bölcs Rabi tréfái. Az Ojság Könyvtára. Nagy Imre Mulatságos Vicctgyűjteménye. Bp.,(1923.), Az
Ojság, (Europa-ny.), 96 p. Kiadói papírkötés, szakadt, foltos borítóval, a hátsó borítón firkával. .......10 000
15300. 1926 Az Ojság Pengő Naptára 1926-ra. Bp.,(1925.),Europa Rt., 31 p. Kiadói papírkötés, kissé
szakadozott borítószélekkel. ...............................................................................................................10 000
15301. Herman Fehst: Bolsevizmus és a zsidóság. Fordította és előszót írta: Bosnyák Zoltán.
Mezőberény,[1936.], Baltha János-ny., 80 p. Kiadói papírkötés, foltos, megviselt állapotban. A
címlapon beragasztott nyilas prospektussal/címkével: "Magyarok! Sorakozzatok a nyilas lobogó
alá! M. N. Sz. Párt", 6x10 cm. .............................................................................................................14 000
15302. 1939. évi IV. törvénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. 1939. évi
Országos Törvénytár. Bp., 1939., Stádium, 91-102 p. A "M. Kir. Belügyminister" bélyegzésével,
kissé foltos címlappal. ...........................................................................................................................5 000
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15303. 1942 A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. törvénycikk és a
házassági jogról szóló 1894:XXXI. t.-c. kiegészítésről és módosításról, valamint az ezzel
kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941: XV. törvénycikk. Hivatalos
kiadás. Kiadja a M. Kir. Belügyminisztérium. Bp., 1942., Stádium, 24 p. Kiadói kissé foltos
papírkötésben. ......................................................................................................................................5 000

Könyvek: Vallás
15315. Jacobi Merlo Horstii: Paradisus animae Christianae : lectissimis omnigenae pietatis delitiis
amoenus Col. Agrippinae, 1670. Sumpt. Balth ad Egmond et Seciorum. Korabeli, aranyozott
egészbőr kötésben ..............................................................................................................................20 000
15316. Dr. Bartha Béla: Statisztikai tanulmányok a magyar protestántizmusról. Különlenyomat a
Protestáns Szemle 1890. évfolyamáról. Bp., 1890., Hornyánszky Viktor, 165 p. Korabeli
aranyozott gerincű félvászon-kötésben, egészen kis kopásnyomokkal a borítón és a gerincen,
körbevágott. A szerző, deési Bartha Béla (1861-1914) jogakadémiai tanár által Kubinyi Albert
evangélikus egyházfelügyelő részére DEDIKÁLT példány. "Nagyságos Kubinyi Albert
egyházfelügyelő úrnak - mély tisztelettel. Eperjes, 1890. de(cember.) Dr. Bartha." ...........................12 000
15317. Keményfy Kálmán Dániel: Ötven év alkotmányos egyházpolitikája. (1848-1898.) A szerző által
DEDIKÁLT példány. Esztergom, 1898., Buzárovits Gusztáv, 288 p. Átkötött kissé kopott
félvászon-kötés, a gerincen címkével, intézményi bélyegzővel. .........................................................10 000
15318. Catalogus religiosorum ordinis S.P. Benedicti in Monasterio Cremifanensi (Kremsmünster) Austriae
supra anisum viventium. 1841. Korabeli papírkötésben. 62p. A Kremsmünsteri kolostorban lakó
szerzetesek felsorolása / Catalogue of the Benedictine monks in Kremsmünster. ...............................6 000
15319. Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozsvár, 1940., 'Grafika'-ny., 276 p. Első
kiadás. Papírkötésben, az eredeti papírborítókkal, modern nylon-papír védőborítóval megerősítve,
foltos elülső borítóval, az első lap szélén kis hiánnyal,(körbevágott?.) A szerző, Juhász István
(1915-1984) romániai magyar egyháztörténész által DEDIKÁLT példány. "A Bibó házaspárnak mély
tisztelettel. 1940 - XI . 3." ......................................................................................................................5 000

Könyvek: Mesekönyvek, ifjúsági irodalom
15330. [Tábori Pál] Öreg Medve: Utazunk Budapestre. Mühlbeck Károly rajzaival. Bp.,1934,Singer és
Wolfner, (Hornyánszky Viktor-ny.), 152 p. Kiadói aranyozott, festett, illusztrált egészvászon-kötés,
kiadói kartontokban, a borítón kis kopásnyomokkal, egyébként jó állapotban. .....................................8 000
15331. Reich Károly, Sally Cedar: Let's see the animals. Reich Károly (1922-1988) által dedikált! Bp.,
1974, Corvina. Angol nyelven. Kiadói kartonált papírkötés, nem kiadói papír védő borítóval. Ritka! ...2 000

Könyvek: Egyéb ritkaságok
15345. Radnóti Miklós - Vas István: Guillaume Apollinaire válogatott versei. Szerkesztette: - -. Cs. Szabó
László tanulmányával Pablo Picasso rajzával. Flora Mundi VI. Bp., 1940., Vajda János Társaság,
1 t.+74+3 p. Kiadói papírkötés, sérült borítóval, de belül jó állapotban. Az egyik szerző, Radnóti
Miklós (1909-1944) által Kolb Jenő (1898-1959) kritikus, művészeti író részére DEDIKÁLT
példány. "Kolb Jenőnek barátsággal, híve Radnóti Miklós." .............................................................300 000
15346. (Boncza Berta, Márffyné), Csinszka versei. Aláírt és dedikált, sorszámozott példány 50/350.
Dohnányi Ernő zeneszerző hagyatékából. Vészi József bevezető írásával. Márffy Ödön rajzával.
(Bp., 1931. Általános Ny.) 61 [3] p. lapszámozáson belül Márffy Ödön Csinszkát ábrázoló
portréjával. Első kiadás! Kiadói, kissé sérült papírborítóval ................................................................40 000
15347. André Frénaud: Passage de la Visitation. Paris, 1956, GLM, 53+5 p. Francia nyelven. Első kiadás.
Kiadói papírkötés, szakadt gerinccel, a hátsó borítón kis folttal. Számozott (404./500) és
felvágatlan példány. A szerző, André Frénaud (1907-1993) költő által jó barátja és magyar
nyelvű fordítója, Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) Kossuth-díjas költő, műfordító részére dedikált,
dátumozott példány. ............................................................................................................................30 000
15348. Harsányi Kálmán: Napi témák, örök problémák. Az illusztrátor, Sassy Attila 'Aiglon' részére
DEDIKÁLT példány. Bp., 1911,(Szatmárnémeti, Pázmány-Sajtó-ny.), 1 (díszcímlap)+ 120 p.+7 t.
Sassy Attila 'Aiglon' egy illusztrációjának 9 reprodukciójával (díszcímlap, egy oldalszámozáson
belüli, 7 különféle színváltozatú.) Kiadói pergamen-kötésben, az elülső borítón Sassy Attila 'Aiglon'
illusztrációjával, Hochwir Ferenc-kötés, aranyozott felsőlapélekkel, benne néhány foltos lappal (kb.
5 lap), kissé foltos borítóval. Kézzel számozott (6./100) példány. A szerző, Harsányi Kálmán
(1876-1929) író, drámaíró, kritikus által Sassy Attila 'Aiglon' (1880-1967) grafikus, festőművész, a
könyv illusztrátora részére szóló DEDIKÁLT, dátumozott (B(uda)pest 1911 dec. 24.) példány.
"Könyvárusi forgalomba nem kerül. Csupán a 61-100 számú példányok szerezhetők meg."
Valamint az elülső tábla belsején Sassy Attila 'Aiglon' saját ex libris-szével, klisé, papír, jelzett a
dúcon, 8x8 cm .....................................................................................................................................30 000
15349. Kodály Zoltán: A magyar népzene. Dohnányi Ernőnek dedikált példány! "Ernőnek, régi
barátsággal. Zoltán." Bp., 1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Fekete-fehér és színes
képekkel illusztrálva. Kiadói, papírkötés. Kissé szamárfüles. .............................................................20 000
15350. Fekete István: A koppányi aga testamentuma. Győry Miklós rajzaival. Bp., 1963., Móra, 198 p.
Negyedik kiadás. Kiadói félvászon-kötés, kiadói szakadt papír védőborítóban. A szerző, Fekete
István (1910-1970) által aláírt példány. ...............................................................................................20 000
15351. Werner Schelle: Hajsza egy gázálarc után. Bűnügyi regény. Ford.: Urai Dezső. Bp., én., Tolnai.
Kiadói kopott aranyozott egészvászon-kötés. Fekete István (1910-1970) író tulajdonosi
névbejegyzésével................................................................................................................................20 000

60

15352. Illés Béla: Ég a Tisza. Regény. Kún Béla előszavával.; Ég a Tisza. Regény II. rész.; Ég a Tisza.
Regény III. rész. [Egy kötetben.] Moszkva-Leningrád., 1930-1932-1933, A Szovjetunióban Élő
Külföldi Munkások Kiadó-Vállalata, 7-214+2; 147; 162+1 p. Kiadói illusztrált egészvászon-kötés,
az első résznél a címlap után két lap hiányzik. A szerző, Illés Béla (1895-1974) kétszeres
Kossuth-díjas (1950, 1955) író, újságíró kettős(!) dedikációjával. 1. Kun Béla (1886-1938/1939)
kommunista politikus, újságíró, a Magyarországi Tanácsköztársaság vezetője, külügyi és hadügyi
népbiztos részére dedikált példány, dátumozva (Moszkva, 1934. III. 21.) 2. Gábor Viktor, a
Kulturális Minisztérium Kiadói Főigazgatóságának vezetője részére részére dedikált példány,
dátumozva: 1956. okt. 20. Kun Béla 1920 után külföldre emigrált, több helyen folytatott agitációs
tevékenységet Európában,és a Kommunista Internacionálé végrehajtó bizottságának a tagja
(1921-1936.) A 30-as években Moszkvában élt. Akárcsak Illés Béla is, aki dedikálta a
'harcostársnak' a művet 1934-ben. Később 1937-ben Sztálin parancsára Kun Bélát letartoztatták
és valamikor 1938-ban vagy 1939-ben kivégezték. Később Kun Béla hagyatékának egy része (?)
kerülhetett Gábor Viktorhoz valamilyen formában, akinek az 1956-os események előtt dedikálta a
könyvet (ismét) a szerző. ....................................................................................................................20 000
15353. Karinthy Frigyes: Így írtok ti. A szerző, Karinthy Frigyes (1887-1938) által aláírt példány. Karinthy
Frigyes Munkái I. köt. Bp., én., Athenaeum, 373 p. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kopott
borítóval, kissé sérült, javított gerinccel. .............................................................................................20 000
15354. Somogyi József: Eugenika és etika. A fajok sorsának erkölcsi megvilágítása. Bp. 1934.
Eggenberger. 57 p. 1 sztl. lev. Pozsonyi Frigyes névbejegyzésével. Kiadói papírborítóban,
minimális sérüléssel. Ritka! .................................................................................................................20 000
15355. [Verseghy Ferenc (1757-1822)]: Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche der ersten Lateinischen
und Nationalschulen im Königreiche Ungarn, und anderen Kronländern. Ofen (Buda), 1817.,
Gedruckt mit Königlichen Ungar. Universitätschriften. XXX+2+527 p. Első kiadás. Német és
magyar nyelven. Korabeli félbőr-kötésben, kopott borítóval, a címlapon bejegyzéssel, régi
intézményi bélyegzéssel, kissé foltos lapokkal, néhol ceruzás bejelöléssel. ......................................16 000
15356. [James Fenimore] Cooper: Az utolsó mohikán. Angol regény. Első és második rész. Ford.: Gondol
Dániel. [Egybekötve.] Pest, 1845., Hartleben Konrád Adolf,(Özv. Straussné és Sommer-ny.),
IV+5-231;301 p. Első magyar kiadás. Korabeli félvászon-kötésben, kopott borítóval, sérült
gerinccel, foltos lapokkal, néhány lapon szamárfüllel. Modrovich Ignác (1810-1895) rácalmási
földbirtokos, fejér megyei főszolgabíró (1834-1848), 1848-as megyei forradalmi bizottmányi tag
possessori névbélyegzőjével, és névbejegyzéseivel. .........................................................................15 000
15357. Tormay Cécile: Bujdosó könyv. Feljegyzések 1918-1919-ből. Dohnányi Ernőnek dedikált példány.
"Dohnányi Ernőnek, hogy halhatatlan művészetébe belegördüljön ennek a könyvek a fájó nagy
könnye - Tormay Cécile" Bp., 1920, Rózsavölgyi és Társa. Korabeli félvászon kötésben Két
kötetben. .............................................................................................................................................15 000
15358. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Bp.,[1934], Pantheon,(Tolnai-ny.) 315+4 p. Első,
cenzúrázatlan kiadás. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval és kopott
gerinccel, egy-két lapon egészen apró folttal. A szerző, Márai Sándor (1900-1989) író, költő,
újságíró által DEDIKÁLT példány........................................................................................................10 000
15359. Tamási Áron: Lélekindulás. Első kiadás. Benedek Eleknek és feleségének dedikált példány.
Cluj-Kolozsvár, 1925. (Fraternitas ny.) 183 l. A borító Kós Károly munkája. Fűzve, illusztrált kiadói
borítékban, kissé szamárfüles a borító. ..............................................................................................10 000
15360. Tamási Áron: Szegénység szárnyai. Többszörös dedikálással: Tamási Áron által Barotányi Ferenc
(1915-1972) tanárnak dedikált és Endre Béla zenszerző, karnagy, Kodály tanítványa, Tamási
barátja által szintén Barotányi Ferencnek írt ajándékozási sorokkal és kottával. Bp., 1954.
Szépirodalmi. Kiadói félvászon kötésben............................................................................................12 000
15361. Tamási Áron: Ábel trilógia. I-III. köt. I. köt.: Ábel a rengetegben. II. köt.: Ábel az országban. III. köt.:
Ábel Amerikában. Bp., 1934, Genius,(Révai-ny.), 191+1 p.; 209+1 p.; 248 p.; Az oldalszámozáson
belül gróf Bánffy Miklós (1873-1950) egészoldalas illusztrációival. Kiadói illusztrált
egészvászon-kötések, foltos borítókkal. Az 3. kötet címlapján a szerző, Tamási Áron (1897-1966)
író saját kezű aláírásával. .....................................................................................................................8 000
15362. Kós Károly: Székely balladák. Kós Károly illusztrációival. Bukarest, 1973, Kriterion Könyvkiadó,
2+41+2 p. Kiadói egészvászon-kötés. "Ez a könyv Kós Károly kilencvenedik születésnapjára
készült." A szerző, Kós Károly (1883-1977) építész, grafikus, író, szerkesztő által Varga Hajdu
István (1920-1981) grafikus, festő részére dedikált példány.................................................................6 000
15363. Danielik János: Emlék-könyv. I-II. köt. Történelmi, teológiai és művészeti értekezések. Pest,
1852., Müller Emil, IV+4+400+6; 6+:450 p. Korabeli kopott aranyozott gerincű félvászon-kötések,
az I. kötetben foltos lapokkal, egykorú possessori bejegyzésekkel, névbélyegézssel. .......................12 000
15364. Baranyai magyar néphagyományok I-III. köt. Gyűjtötte, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta:
Berze Nagy János. Pécs, 1940, Baranya Vármegye Közönsége,(Kultúra Könyvnyomdai
Műintézet-Mayer A. Géza és Társai-ny.), XXVIII+802 p.+ 2t.; 623 p.+ 5t.; 415 p. Kiadói papírkötés,
az I. kötet elülső borítója fakult és a szélén kis szakadással, II. kötet gerincén kis szakadással, a
borítókon kis foltokkal, de összességében jó állapotban. Felvágatlan példány. .................................10 000
15365. [Széchenyi István]: Ein Blick auf den anonymen ,,Rückblick" welcher für einen vertrauten Kreis, in
verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien, erschien. Von einem
Ungarn. Első kiadás! London, 1859, [Williams and Nortage. Barclay ny.]. [2], VI, 514p. Széchenyi
e művét Bernhard Meyer ,,Rückblick"-jének megcáfolására írta. Kéziratát Széchenyi kérésére
elégették, másolatát fia, Béla vitte Londonba kinyomtatni és utána titokban terjesztették az
országban. Korabeli félvászon kötésben. Az első néhány lapon, kisebb sérülés ..............................10 000
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15366. Móricz Zsigmond: Kerek Ferkó. Móricz Zsigmond művei. Bp.,1939,Athenaeum, 4+232 p. Kiadói
aranyozott piros egészvászon-kötés, kis kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban. A szerző,
Móricz Zsigmond (1879-1942) aláírásával a címlapon. ........................................................................8 000
15367. Móricz Zsigmond: A szerelmes levél. Kis regény. A szerző, Móricz Zsigmond (1879-1942)
dedikációjával, dátumozva (1921.) Bp., 1918, Légrády, 239 p. Az illusztrációkat Boriss László, a
borítékot Végh Gusztáv rajzolta. Kiadói illusztrált papírkötés, kiadói kartonált papírkötés, kissé
foltos, kissé kopott kartontokkal, a dedikáció lapja kijár, a szélén kis hiány. ........................................5 000
15368. Bölöni György: Hallja kend Táncsics. A szerző, Bölöni György (1882-1959) író, újságíró által
Schöpflin Aladár (1872- 1950) műkritikus, irodalomtörténész, író, műfordító részére DEDIKÁLT
példány. Bp., 1946., Szikra. Átkötött modern nyl-kötés, volt könyvtári példány. ...................................8 000
15369. Weöres Sándor: Válogatott versek. 30 év. Bp.,1976., Magvető, 291+5 p. Kiadói egészvászon-kötés,
kiadói papír védőborítóban, jó állapotban. A szerző, Weöres Sándor (1913-1989) költő, műfordító
által DEDIKÁLT példány. ......................................................................................................................6 000
15370. Déry Tibor: Kedves bópeer...! Regény. Bp.,1973,Szépirodalmi,207+1 p. Első kiadás. A borító
Zsoldos Vera munkája. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói foltos papír védőborítóban. A szerző,
Déry Tibor (1894-1977) Kossuth-, Baumgarten-díjas író, költő által Major Máté (1904-1986)
Kossuth-díjas építész részére dedikált példány. ...................................................................................5 000
15371. Török Sophie: Örömre születtél. Uj versek. A szerző, Török Sophie (Tanner Ilona (1895-1955) által
DEDIKÁLT példány. Bp., 1934., Nyugat, 63+1 p. Kozma Zsuzsa könyvdíszeivel. Kiadói illusztrált
papírkötés, szakadt borítóval, a gerincen kis hiánnyal..........................................................................6 000
15372. Takáts Gyula: Színház az ezüst kancsóban. A szerző, Takáts Gyula (1911-2008) Kossuth-díjas
költő, író, által dedikált példány. Bp., 1957., Magvető, 153+3 p. Első kiadás. Kas János rajzaival.
Megjelent 3200 példányban. Kiadói félvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, kopott borítóval,
kissé sérült gerinccel, szakadozott, foltos papír védőborítóban. Takáts Gyula ex libris-szével, lino,
papír, jelzett, 9x8 cm .............................................................................................................................6 000
15373. Gellért Oszkár: Valami a végtelen sugarakból. Bp.,1929., Nyugat, (Hungária-ny.), 45+3 p. Első
kiadás. "A könyv tipográfiája és fába metszett díszei Kozma Lajos munkája." Kiadói illusztrált
papírkötés. Aranyozott félbőr borítóval .................................................................................................8 000
15374. Goodland, Roger: A bibliography of sex rites and customs : an annotated record of books, articles,
and illustrations in all languages. London, 1931, G. Routledge & Sons, ltd. Első kiadás! Angol
nyelven. Egészvászon kötésben, aranyozott gerinccel, borítón apró kopásnyomokkal, máskülönben
jó állapotban / First edition ....................................................................................................................8 000
15375. [Caius Iulius Phaedrus (Kr. e. 15 - Kr. u. 55)] Phaedrus Augustus szabadosa Aesop nyomán s
modorában írt meséi, öt könyv- s függelékben. Forditotta s jegyzetekkel ellátta Mocsy Antal.
Kecskemét, 1855., Szilárdy Károly, 22-144+23 p. Kiadói papírkötés, kissé szakadt, kissé foltos
borítóval, kissé sérült gerinccel, kissé foltos lapokkal, "Demjén és Sebes Könyvkereskedés Pesten"
bélyegzésével a címlapon. ....................................................................................................................6 000
15376. Ungarn. Ein Land der Musik. Ungarischer Künstleralmanach. Szerk.: Vásárhelyi Gyula, Dr.
Szerkesztőség: Fodor Gyula, Gajáry István, Dr., Spur András, Dr. Felelős szerkesztő: Márffy
Károly. Bp., 1930., Königlich Ungarische Unioveritätsdruckerei. Fekete-fehér fotókkal. Német
nyelven. Kiadói egészvászon-kötés, kopott, kissé foltos borítóval, sérült gerinccel. A felelős
szerkesztő (Verantwortlicher Redakteur) Márffy Károly (1884-1960) színigazgató,
hangversenyrendező, idegenforgalmi szakértő által Lits Ernő attasé részére DEDIKÁLT példány,
dátumozott (München, 1930.) ...............................................................................................................6 000
15377. Márai Sándor: Naptárcsere. Szegedi-Szűcs András rajzaival. Hungária Könyvek 2. Bp.,1935,
Hungária Nyomda, 25+2 p. Első kiadás. Kiadói aranyozott kartonált papírkötés, Kner
Erzsébet-kötés, egészen kis kopásnyomokkal, névre szóló példány. ..................................................5 000
15378. Márai Sándor: Erősítő. (Torontó), 1975, a szerző kiadása, 175+1 p. Első, emigráns kiadás. Kiadói
papírkötés. ............................................................................................................................................6 000
15379. Szerb Antal: Utas és holdvilág. Bp., 1937, Révai, 295+1 p. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés,
kissé foltos. ...........................................................................................................................................6 000
15380. Ifj. Horváth István: Örök Színház. Korszerű rendezés. A szegedi Hamlet. Sík Sándor előszavával.
Hont Ferenc bevezető tanulmányával. A könyvdíszek Dallos Hanna (1907-1944) grafikus munkái. A
két ex librist Haranghy Jenő (1894-1951) készítette. Madách-könyvtár 5. Bp.,1942, Madách
Színház-Új Színház Kft., (Kalász-ny.), 268 p.+ 18 (Egy színes) t. Kiadói aranyozott gerincű
illusztrált félvászon-kötés, Kner Erzsébet műhelyéből, kissé sérült gerinccel, de belül jó állapotban,
néhány felvágatlan lappal. "E könyvből a fűzött példányokon kívül 300 kötött példány és 50
számozott, ugyancsak kötött példány készült famentes papíron." Kézzel számozott (48./50), névre
szóló példány. .......................................................................................................................................6 000
15381. Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij: Lenin. Ford.: Radó György. Raszler Károly linómetszeteivel.
Bp., 1962, Magyar Helikon, 93+3 p. Kiadói műbőr-kötés, jó állapotban. Megjelent 800 számozott
példányban, ebből a 405. számú példány. Apró Antalné Kovács Klára, Dobrev Klára politikus anyai
nagyszülőjének autográf ajándékozási sorával és aláírásával! ............................................................6 000
15382. Giuseppe Bottai: A munka alkotmánya. La carta del lavoro. Ford.: Pallai Aladár. Bp., 1929.,Szerzői
kiadás,(Gondos-ny.), XXVIII+2+227 p.+1 t. Első magyar nyelvű kiadás. Kiadói aranyozott
félvászon-kötés, kissé kopott borítóval. Ritka! A könyv szerepel az 1945-ben az Ideiglenes
Nemzeti Kormány által BETILTOTT fasiszta, és szovjetellenes könyvek listáján. ................................6 000
15383. Déznai Viktor-Gárdonyi István: A "D" terv. Bratislava/Pozsony,1938,Eugen Prager, 594 p. Kiadói
papírkötés, foltos, kissé kopott, kissé szakadt borítóval, kissé foltos lapokkal, néhány lap meglazult.
Ritka! Déznai Viktor (1884-1968) romániai magyar közíró, az urbanisztika kutató és Gárdonyi
István (1907-1979) erdélyi magyar író, újságíró. Közös regényük, "A "D" terv", egy utópisztikus
regény, amely a harcos pacifizmus prókátora. 1938-ban
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a regény díjat nyert a Mikszáth Kálmán
pályázaton. ............................................................................................................................................5 000

15384. Des Pindaros Werke in die Versmaasse des Originals uebersetzt von Iohannes Tycho Mommsen.
Leipzig, 1852. Fleischer, 2 db szép grafikus ex librissel. Korabeli, kissé kopott félbőr kötésben. ........5 000
15385. [Féval, Paul Henri (1817-1887)] Féval: Madame Pistache. Ford.: Kovács Ödön. Győr, 1858.,
Sauverein Géza-ny., 58 p. Első magyar kiadás(?) Kiadói papírkötésben, a gerincen szakadással. ....5 000
15386. Simonyi Imre: Gyulai krétarajzok. Márai Sándornak dedikált példány. Bp., 1978. Szépirodalmi.
Kiadói egészvászon kötés, papír védőborítóval ....................................................................................5 000
15387. Thaly Kálmán: Székely-kürt. Erdélyi regék, mondák, balladák, és dalok. Első kötet. Unicus, több
kötete nem jelent meg! Pest, 1861., Gyurian József, 6+190+1 p. Korabeli félvászon-kötésben,
kopott borítóval és gerinccel, sepsiszentgyörgyi possessori bélyegzésekkel. ......................................5 000
15388. T. Dombrády Dóra: Őrkő. Elbeszélések. Cleveland,(1978),Kárpát Könyvkiadó, 219 p. Emigráns,
első kiadás. Kiadói egészészvászon-kötés. A szerző, T. Dombrády Dóra (1918-1999) író által
Fiala Ferenc (1904-1988) újságíró, volt nyilas politikus, Mikes Kelemen Kör alapítója részére
DEDIKÁLT példány, dátumozva (1979.) ...............................................................................................5 000
15389. Lator László: Az egyetlen lehetőség. Versek. Varga Hajdú István grafikus, festőművész
illusztrációival. Békéscsaba, 1976., Megyei Könyvtár, 5 sztl. lev. Első kiadás. Kiadói papírkötés.
Számozott (21./250) példány. A szerző, Lator László 1927-) Kossuth-díjas költő, műfordító, a
Nemzet Művésze által aláírt, és az illusztrátor Varga Hajdu István (1920-1981) grafikus, festő,
valamint a felesége Diskay Lenke (1924-1980) grafikus részére dedikált példány. .............................5 000
15390. Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson. Versek. A szerző által DEDIKÁLT példány! Tóth B. László
rajzaival. (Cegléd, 1943,Garab), 175 p. Egyetlen kiadás. Kiadói papírkötés, szakadozott, sérült
papírborítóban. Alföldi Géza (1908-1991) költő, újságíró, a Nép c. hungarista folyóirat vezércikk
írójának verseskötete. ...........................................................................................................................4 000
15391. Kner Izidor Agyafurt alakjai. Csicseri Bors [Ágai Adolf] előszavával és Bér Dezső, Garay Ákos,
Geiger Richárd, Homicskó Athanáz, Kalivoda Kata, Mühlbeck Károly, Vadász Miklós
egyszázhetven eredeti rajzával. Gyoma, 1914., Kner, 191+1 p. Első kiadás. A borító Geiger
Richárd munkája. Kiadói illusztrált félvászon-kötés, kissé kopott, kissé foltos borítóval, kissé sérült
gerinccel, "Kner Izidor ajándéka a "Vörös Kereszt"-nek" címkével. ......................................................4 000
15392. Fekete István: Gyeplő nélkül. Bp.,1947,Új Idők (Singer és Wolfner.),(Szikra-ny.), 234 p. Első
kiadás. Kiadói félvászon-kötés, kopott borítóval. ..................................................................................4 000
15393. Mihályi Gábor: Az ellenreneszánsz drámairodalma. Dráma a két világháború között. Bp., 2001, Új
Világ, 189+1 p. Kiadói papírkötés. A szerző, Mihályi Gábor (1951-2017) irodalomtörténész által
felesége, Földes Anna (1930-2017) író, kritikus, irodalomtörténész részére DEDIKÁLT példány. .......4 000
15394. Takáts Gyula: Fogadj be világ. Versek. A költő rajzaival illusztrált. Békéscsaba, 1983., Megyei
Könyvtár, 5 sztl. lev. Első kiadás. Kiadói papírkötés. Számozott (169./250), a szerző, Takáts Gyula
1911-2008) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, kritikus,múzeumigazgató által Varga Hajdu István
(1920-1981) grafikus, festőművész és felesége Diskay Lenke (1924-1980) grafikus részére dedikált
példány..................................................................................................................................................3 000

Nemesfém dísztárgyak, ékszerek, drágakövek
19000. Arany (Au/14k) Női Art Deco fazonú gyűrű 5 darab brillel (cca. 0,7ct) ékítve, jelzett, bruttó:5,5g,
m:59 ..................................................................................................................................................600 000
19001. Arany (Au/14k) női koktélgyűrű, fehér és sárga arany, ametrin kővel ékítve (7,89ct/ loupe clean),
20 db brillel ékítve (0,28ct/TW VS1) m:54,5, nettó:7,82g, bruttó: 9,4g, jelzett, certifikáttal, design:
Soós Ékszer. .....................................................................................................................................600 000
19002. Arany (Au/14k) női "körbeköves" kanárisárga gyémánt gyűrű, sárga arany, 22 db brillel ékítve
(0,75ct/VS) m:53,5, bruttó: 3,1g, jelzett, gyémánt tanúsítvánnyal, design: Soós Ékszer. .................600 000
19003. Arany (Au/14k) női gyűrű, fehérarany, 18 db brillel ékítve (0,34ct/TW, vs1) és 1 db kerek fazettált,
világos palackzöld zafír (1ct/loupe clean) m:53,5, bruttó: 4,3g, jelzett, gyémánt és zafír
tanúsítvánnyal, design: Soós Ékszer. ...............................................................................................500 000
19004. Arany (Au/18k) Női koktél gyűrű, smaragddal, rubinnal és 21 db brilliáns csiszolású gyémántal
(0,3ct) F-G VVS/VS ékített, jelzett, bruttó: 6,85g, m:56 ....................................................................500 000
19005. Párna csiszolású gyémánt 0,85 carat VS 1. (5,55x4,78x3,31 mm ), certifikáttal. / Diamond oval
shape with certificate.........................................................................................................................480 000
19006. 18 K fehérarany gyűrű 9 db gyémánttal. 0,4 c VVS1-VS, F-G, 0,55c VS1-SI G-H Br 5,4 g, m: 53
Certifikáttal, eredeti dobozában. / 18 Ct white gold ring with 9 diamonds. ........................................420 000
19007. Arany (Au/18k) Női Art Deco fazonú koktélgyűrű 19 darab brillel (cca. 0,57ct) ékítve, jelzett,
bruttó:10,7g, m:61 .............................................................................................................................400 000
19008. Arany (Au/14k) Női Art Deco fazonú koktélgyűrű 13 darab brillel (cca. 0,39ct) ékítve, jelzett,
bruttó:6,3g, m:52 ...............................................................................................................................400 000
19009. Arany (Au/14k) Geometrikus karkötő, 2db biztonsági kapoccsal, jelzett, nettó:34,56g. h:19,5cm ....300 000
19010. Arany (Au/14k) Rose gold gyűrű, 96 db brilliáns csiszolású gyámánttal VS2-SI3, 0,50 ct, bruttó:
2,55g, jelzett, m:54, certifikáttal, világítós díszdobozban. A második világháború kitörésekor a
platinát a háborús erőfeszítésekhez nélkülözhetetlen stratégiai ásványnak tekintették, ami miatt
számos ország korlátozta, sőt betiltotta a használatát. Az ékszertervezésben ismét megjelent a
sárga és a rózsaszínű arany, és ez lett a választott nemesfém. Ez a hagyomány ma is
folytatódik. A rózsaarany visszafogott eleganciája utánozhatatlan nőiességet és melegséget
kölcsönöz az ékszeres alkotásoknak. ...............................................................................................240 000
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19011. Ezüst (Ag) figurális kínáló, egy ágú gyertyatartóval, rajta formába fújt, zománc festett
gyöngyvirág, rózsaszínre színezett, fodros szélű üveg tál (minimálisan ferde), jelzett, hibátlan,
nettó: 555g, m:25cm .........................................................................................................................180 000
19013. Ezüst (Ag) neorokokó kínáló, rajta formába fújt, savmaratott, rózsaszínre és halvány
zöldes-sárgára színezett, fodros szélű üveg tál, jelzett, korának megfelelő állapotban, antik bécsi
fémjel, nettó:250g, m:25cm ...............................................................................................................130 000
19014. Ezüst (Ag) szecessziós gyümölcskínbáló, rajta fújt, halvány zöldes, fodros überfangglas, öblében
zománc festett virágok, jelzett, korának megfelelő állapotban, nettó:256g, m:20cm ........................120 000
19015. Art deco ezüst likőrös készlet, üveg betéttel, 10 pohárral. Jelzett. Nettó 360 g. / Art deco silver
liqueor set. Hallmarked, Net: 360 g .....................................................................................................60 000
19016. Ezüst (Ag/925) Alessandro Magrino (1958- ): Gésa. Epoxigyantával töltött, zománcozott ezüst.
Bruttó:820g, jelzett, m:27cm. Olaszország, 1980 körül. Alessandro Magrino, az "Istituto
d'Arte"-ban és egy firenzei aranyműves műhelyben tanult, az ezüstműves technikák igazi
ismerője. Számos terve már a köztudatban is szerepel. .....................................................................50 000
19017. Ezüst(Ag) keresztelő készlet, jelzett, sérült, eredeti dobozában, bruttó: 86 g .....................................34 000
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DARABANTH Bélyegkereskedelmi és Aukciósház Kft.
1061 Budapest, Andrássy út. 16.
Megbízás a 38. 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 .....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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