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PLAKÁTOK, FALIÚJSÁGOK, FALINAPTÁRAK – 
POSTERS, NOTICE BOARDS, WALL CALENDERS 

 
 

 
 
 
 
   1.   1 Мая – Слава великому Советскому Союзу - знаменосцу мира. 
         [Május 1. – Dicsőség a nagy Szovjetuniónak, a béke  
         zászlóvivőjének.] [Szovjet politikai plakát.] 
         Grafikus: V. Viktorov.   
         Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”, Moszkva, Leningrád, 1951.  
         86 x 55,5 cm. Ofszetnyomás.  
         Korábban tekercsben, felül több helyen halványan foltos. 
 
         [1 May. – Glory to the great Soviet Union, the standard-bearer of peace.]  
         [Soviet political poster.] 
         Graphics: V. Victorov. Moscow-Leningrad, 1951.  
         Previously in rolls, the top faintly stained in several places. 

120 € 

 
 
 
 
    2.   1945 április 4. [Politikai plakát.]  
          Grafikusa ismeretlen.  
          Ismeretlen kiadás, [cca. 1970.]. 70 x 50,5 cm. Ofszetnyomás. Kartonra nyomva.  
          A szélein kis sérülések, az alsó két sarkán és bal oldalon középen halványan foltos. 
 
          4 April 1945. [Political poster.] 
          Graphics: unknown. 

 

          Unknown edition, [cca. 1970.]. Printed on cardboard.  
        Small damages on the edges, in the two bottom corners and on the left side in the  
          middle faintly stained? 

50 € 

 
 
 
 
    3.   1971. IV. 25. [Választási plakát].  
          Grafikus: Filo (Mihályfi Ernőné, Fischer Ilona).  
          Budapest, 1971. Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkára. 
          95,5 x 67 cm. Ofszetnyomás. Offset Nyomda, Budapest. 
          Negyedrét hajtva, további hajtások nyomával. 
 
          25 IV. 1971. [Voting poster.] 
          Graphics: Filo (Ernőné Mihályfi, Ilona Fischer). 
          Budapest, 1971.  
          Folded in quarto, with traces of other foldings. 

50 € 
 

 
 
    4.   1977-1917=60. Képzőművészeti kiállítás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom  
          60. évfordulója tiszteletére. [Kiállítási plakát.]   
          Grafikus: Papp Gábor.   
          Kiállítási Intézmények, Budapest, (1977.). 81 x 58 cm. Ofszetnyomás.  
          Nyomta: Egyetemi Nyomda, Budapest.  
          Tekercsben. A lap jobb felső és bal alsó sarkán kisebb gyűrődésnyomokkal. 
 
          [Art exhibition of the Great October Socialist Revolution 60th anniversary  
          of honor.] [Exhibition poster.]  
          Graphics: Gábor Papp.  
          Budapest, 1977. 
         In rolls. Top right and lower left corner with traces of slight and tiny creases.  

50 € 
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    5.    A feledhetetlen 13. szabad május elsején - Vörös Csepel  
           vezesd a harcot. [Politikai faliújság.] 
           Grafikusa ismeretlen. Kossuth Kiadó, Budapest, 1958. 59,8 x 84,5  
           cm. Mélynyomás. Nyomta: Athenaeum Nyomda, Budapest.  
           Nyolcadrét hajtva, néhol halványan foltos, több helyen apró lyuk,  
           körben a szélein kisebb hiányok.  
 
           [On the unforgettable 13th free 1 May - Red Csepel lead the fight.]  
           [Political notice board.] 
           Graphics: unknown. Budapest, 1958.   
           Folded in octavo, sometimes faintly stained in several places  
           small holes round the edges of smaller defaults. 

80 € 

 
    6.   A gondos nevelés és tartás magas árat biztosít a  
          szerződőnek! [Agitációs plakát.]     
          Grafikus: Pál György. Felelős kiadó: Gonda Marcellné.  
          (Budapest), [1955.]. 50 x 70 cm. Ofszetnyomás. Nyomta:  
          Államnyomda (sic!). 
          Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 
          [The careful education and holding grant high prices for 
          the signatory.] [Agit-prop poster.] 
          Graphics: György Pál. (Budapest), [1955.]. 
          Folded in octavo, otherwise in good condition. 

100 € 

 
 

 
 
 
    7.  A jövő az ifjúságé – A jövő a Magyar Kommunista Párté.  
         [Asztali propaganda plakát.]  
         Grafikus: Bencze (Pál).  
         Ismeretlen kiadás, [cca. 1947.]. 33 x 23,5 cm, mélynyomás. 
         Kitámasztós, kartonra nyomva. 
         A négy sarkánál a kép kissé sérült, középtájon törés halvány nyoma, felül  
         halványan karcos. 
 
         [The future of youth – the future of Hungarian Communist Party.]  
         [Propaganda table poster.] 
         Graphics: (Pál) Bencze.  
         Unknown edition [cca. 1947.]. Printed on cardboard. 

 
 

       The four corners of the image slightly damaged, in the middle faint trace of  
         fracture, the top faintly scratched. 

50 € 

 
 

 
 
 
    8.   [A népköztársaság építése (1949-1956).] [Kínai propaganda plakát.]  
          Grafikus: Csian Da-csin.  
          Lushan Huapian Tushu Chubanshe, Shanghai, [cca. 1951.]. 77 x 53 cm.  
          Mélynyomás. Kartonra nyomva.  
          A karton kissé hullámos, a szélein alul és felül 3-3 apró lyuk, alul a sarkain  
          kisebb törések nyoma, a bal felső részén, és a szélein halványan foltos.  
 
          [Building of the people's republic (1949-1956)]  
          [Chinese propaganda poster.] 
          Graphics: Qian Daxin. 
          Shanghai, [cca. 1951.]. Printed on cardboard. 
          The cardboard is slightly wavy, 3-3 small holes at its edges in the top and  
          bottom, in the bottom corners slightly fractured in the upper left part and the  
          edges are faintly stained. 

250 € 
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    9.   A pillangó meséje. Színes mesejáték kínai filmen. [Film plakát.]  
          Grafikusa ismeretlen.  
          Felelős kiadó: Bors Ferenc, [cca. 1950.]. 49,5 x 34,8 cm. Ofszetnyomás.  
          Nyomta: Állami Nyomda, Budapest. 
          Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 
          [Tale of the butterfly. Chinese colour fairy play film.]  
          [Film poster.] 
          Graphics: unknown. 
          Budapest, [cca. 1950.].  
          Folded in octavo, otherwise in good condition. 

15 € 

 
 
 
   10.   A Román Népköztársaság képzőművészeti kiállítása.  
           [Kiállítási plakát.]  
           Grafikus: Molnár (József?).  
           Ismeretlen kiadás, (1959.). 100,3 x 70 cm. Mélynyomás. 
           Középen keresztben hajtás, bal oldalán gyűrődés nyoma, jobb oldalán két,  
           kb. 4 cm-es beszakadás, valamint bal oldalán alul a szélén kis beszakadás 
           és gyűrődés. 
 
           [Fine arts exhibition of the Romanian People's Republic.]     
           [Exhibition poster.] 
           Graphics: (József?) Molnár. 
           Unknown edition, (1959.). 
           In the middle across a folding, and left traces of crease, on the right side two  
           tears (about 4 cm) in the edge of the left side bottom a small tear and crease. 

70 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

játéka a Fővárosi Nagycirkuszban. 15 világszám. [Műsor plakát.]  
pest, (1956.). Mélynyomás. 15 x 41,5 cm. Nyomta: Pátria Nyomda, Budapest. 
bal széle sérült, hiányos, beszakadásokkal, alul több kisebb beszakadás, jobb felső  

játéka a Fővárosi Nagycirkuszban. Iván Rubán érdemes művész. [Műsor plakát.]  
pest, (1956.). Mélynyomás. 15 x 41,8 cm. Nyomta: Pátria Nyomda, Budapest. 

yobb beszakadással alul és felül, sarkai sérültek, hiányosak, szélein körben kisebb  

est performance at the Capital Circus of Budapest. – 15 world sensations.]  
6.). 

e, the left edge damaged, incomplete with several small tears at the bottom, on the top   
          right corner of a small missing. 
 
          Includes: 
 
          [The Soviet Circus’s guest performance at the Capital Circus of Budapest. – Ivan Ruban worthwhile  
          artist.] [Program poster.] Budapest (1956.). 
          In the middle folding trace with a bigger tear, a bit damaged and incomplete corners, around slightly worn edges. 

30 € 

 
 

   11.   A Szovjet Cirkusz vendég
           (Magyar Hirdető), Buda
           Középen hajtás nyoma, 
           sarkán kis hiány.  
 
          Hozzá tartozik: 
 
          A Szovjet Cirkusz Vendég
          (Magyar Hirdető), Buda
          Középen hajtás nyoma nag
          beszakadások, gyűrődések. 
 
          [The Soviet Circus’s gu
          [Program poster.] Budapest, (195
          In the middle folding trac
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   12.   A Szovjet Kultúra Napjai. [Kiállítási plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Magyar Hirdető, Budapest, 1970. 79,5 x 56,5 cm. Ofszetnyomás.  
           Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Tekercsben. Bal oldalon gyűrődésnyomokkal és kis beszakadással, jobb  
           oldalon felül kb. 3 cm-es beszakadás. 
 
           [The Days of The Soviet Culture.] [Exhibition poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest, 1970. 
           In rolls. Creases traces in the left side and small tears in the right side,  
           a 3 cm tear on the top. 

80 € 
 

 
 
 
 
   13.   Szovjet sport útja. Kiállítás 1950 XII. 21-1951 I. 21-IG.  
           [Kiállítási plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Halász József, Budapest, 1950. 83,5 x 57 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Játékkártyagyár és nyomda, Budapest. 
           Korábban nyolcadrét hajtva. Felső szélén gyűrődés és kis hiány, mindkét  
           oldalán alul kis gyűrődések. 
 
           [Way of the Soviet sport. 21 XII. 1950- 21 I. 1951.]  
           [Exhibition poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest, 1950. 
           Priviously folded in octavo. The top edge creases and small missing, on the  
           both sides small creases on the bottom. 

140 € 

   14.   Az ország minden részében vár a Földművesszövetkezet. 
           [Kereskedelmi plakát.]  
           [Hátoldalán: Magyarország autóbuszhálózatának térképe.] 
           Grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, 1952. 41,5 x 65,5 cm. Mélynyomás. 
           Hajtogatva, bal szélén halvány foltok, egyébként jó állapotban. 
 
           [The Farmer Coorporatives wait for you in every part of  
           the country.] [Commercial poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, 1952. 
           Folded, faint spots at the left edge, otherwise in good condition. 

40 € 

 
 
 
 
 
 
 
   15.   [...Aki maszatos, az egészséges nem lehet!]  
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: (Vilnrotter Miklós). 
           Egészségügyi Minisztérium (?), Budapest, [cca. 1953].  
           59 x 40 cm. Mélynyomás. Nyomta: Offset-Nyomda, Budapest. 
           Négy helyen keresztben korábbi hajtás halvány nyoma. 
 
           […Who is snotty can not be healthy!] [Health explanatory poster.] 
           Graphics: (Miklós Vilnrotter). 
           Budapest, [cca. 1953]. 
           Across faint trace of previous folding. 

70 € 
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   16.   Ápoljuk és védjük gyümölcsfáinkat! [Szemléltető falikép.]  
           Tervezte: Kochné.  
           Felelős kiadó: Horváth Sándor, Budapest, [cca. 1965].  
           41 x 56,5 cm. Ofszetnyomás. Nyomta: Offset-Nyomda, Budapest. 
           Negyedrét hajtva, sarkai kissé sérültek, egyébként jó állapotban. 
 
           [Care and protect our fruit trees!]  
           [Illustrative wall picture.] 
           Designed by Kochné. Budapest, [cca. 1965]. 
           Folded in quarto, the corners slightly damaged, otherwise in good  
           condition. 

45 € 
 

 
 
 
 
 
   17.   Békét akarunk! Szines film a III. Világifjúsági Találkozóról.  
           [Filmplakát.]  
           Grafikus: olvashatatlan szignó.  
           Felelős kiadó: Sós Frigyes, (1952.). 115 x 83,5 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Játékkártyagyár és Nyomda, Budapest. 
           Tekercsben, vászonra kasírozva, restaurált. Felső részén néhol  
           gyűrődés nyoma. 
 
           [We want peace! Colour film of The 3rd World Youth Meeting.]  
           [Film poster.] 
           Graphics: unreadable sign. 
           [Budapest], (1952). 
           In rolls, mounted, restored. Crease traces in some places at the top. 

120 € 
 

 
 
   18.   [Bi Cseng megvédi a hazánkat és a városunkat.]  
           [Kínai propaganda plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Bi Cseng Népi Képzőművészeti Kiadó, Peking, 1951. 76 x 57,5 cm.  
           Mélynyomás. Kartonra nyomva.  
           A karton kissé hullámos. Két alsó sarkán, és a bal szélén két helyen kisebb  
           hiány, a bal széle több helyen halványan foltos. 
 
           [Bi Cheng defend our motherland and our hometown.]  
           [Chinese propaganda poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Beijing, 1951. Printed on cardboard. 
           A bit wavy cardboard, its left edge slightly spotty. in two places smaller  
           minssing pn the two bottom corners and on its left edge, the left edge faintly  
           stained. 

250 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   19.   Dicsőség Sztálinnak. [Politikai plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen. Magyar-Szovjet Társaság Lap és Mozgalmianyag Kiadó Vállalat, Budapest, [cca. 1950.] 
           89 x 33,6 cm. Mélynyomás.  
           Restaurált példány, korábban kisebb szakadások, enyhe gyűrődések. Jobb szélén felül halványan foltos. 
 

           [Glory to Stalin.] [Political poster.] 
           Graphics: unknown. Budapest, [cca. 1950.]. 
           Restored copy, previously smaller tears, light creases. Faintly stained on its top. 

100 € 
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   20.   Éljen a 30 éves Komszomol. [Politikai plakát.]  
           Grafikus: Aba.  
           M.I.N.SZ. [Magyar Ifjúság Népi Szövetsége] Propaganda Osztály, Budapest,  
           (1948.). 83,5 x 57,5 cm. Litográfia. Nyomta: Athenaeum Nyomda, Budapest. 
           Tekercsben. Szélein körben kis gyűrődések, jobb oldalon alul kb. 2 cm-es,  
           felül kisebb beszakadás. 
 
           [Long live the 30 years old Komsomol.] [Political poster.] 
           Graphics: Aba. 
           Budapest, (1948.). 
           In rolls. Around on the edges small creases, a 2 cm tear on the right side  
           bottom, smaller tear on the top. 

150 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
   21.   Éljen Május 1. [Politikai plakát.]  
           Grafikus: Darvas Árpád.  
           MSZMP KB. Agitációs és Propaganda Osztály, Budapest, 1970. 98,5 x 67 cm.   
           Ofszetnyomás. Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Nyolcadrét hajtva, további hajtások nyomával. 
 

           [Long live May Day.] [Political poster.] 
           Graphics: Árpád Darvas. 
           Budapest, 1970.  
           Folded in octavo with other foldings’ traces. 

60 € 
 

 
 
 
 
 
   22.   Éljen Május 1. [Politikai plakát.]  
           Grafikus: Bükkösi G[ábor].  
           SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda Osztálya, Budapest, [cca. 1975.].  
           98,5 x 67 cm. Ofszetnyomás. Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Korábban negyedrét hajtva, a jobb szélén kis gyűrődések, egyébként  
           jó állapotban. 
 
           [Long live May Day!] [Political poster.] 
           Graphics: G[ábor] Bükkösi. 
           Budapest, [cca. 1975.]. 
           Previously folded in quarto, small creases on its right edge, otherwise in  
           good condition. 

60 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   23.   Éljen November 7. [Politikai plakát.]  
           Grafikus: G. L. [Görög Lajos?]. Magyar Hir[dető.] Igazgatója, Budapest, [cca. 1960.]. 
           66,5 x 23,5 cm. Mélynyomás. Nyomta: Nyomdakísérleti [Üzem], Budapest. 
           Jó állapotban. 
 

           [Long live 7th of November.] [Political poster.] 
           Graphics: L. G. [Lajos Görög?]. Budapest, [cca. 1960.].  
           In good condition. 

60 € 
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   24.   Éljen November 7. [Politikai plakát.]  
           Grafikus: Katona E.  
           MSZMP KB. Agitációs és Propaganda Osztály, Budapest, 1978. 95 x 67,5 cm.  
           Ofszetnyomás. Nyomta: Kartográfiai Vállalat, Budapest. 
           Keresztben negyedrét hajtva, sarkain és a szélein kis begyűrődések. 
 
           [Long live 7th of November.] [Political poster.] 
           Graphics: E. Katona. 
           Budapest, 1978. 
           Folded in quarto, on the corners and the edges small creases. 

100 € 
 

 
 
 
 
   25.   Fiatalok! Kiszisták! Vegyetek részt az Ifjúság a Szocializmusért mozgalomban! 
           [Politikai plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1960.]. 69,5 x 49,8 cm. Ofszetnyomás. 
           Nyomta: Plakát és Címke Nyomda, Budapest.  
           Korábban negyedrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 
           [Young people! KISZ (Hungarian Young Communist League) members! Take part  
           in the movement of Youth for Socialism!] [Political poster.]  
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition [cca. 1960.]. 
           Previously folded in quarto, otherwise in good condition. 

70 € 
 

 
   26.   Fiatalok! Sajátítsátok el a repülés tudományát! Lépjetek be az M.R.SZ. 
           szervezeteibe. [Sportpropaganda plakát.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Szőke Albert, (1951.) 57 x 82 cm. Mélynyomás. Nyomta:  
           Szikra Nyomda, Budapest. 
           Negyedrét hajtva, középen alul és felül kis beszakadás, bal felső legszéle 
           kissé sérült, sarkain kis szamárfül, összességében jó állapotban. 
 

           [Young people! Learn the science of flying! Join to the organizations of 
           the M.R.SZ. (Hungarian Aeronautical Association).]  
           [Sports propaganda poster.] 
           Graphics: unknown.  
           [Budapest], (1951). 
           Folded in quatro, little tear on the top and bottom in the middle. slightly damaged  
           on the left very top edge, a little bit dog-eared corners, overall in good condition. 

150 € 
 

 
 
   27.   Fiatalok tanulmányozzátok a marxizmus-leninizmus halhatatlan eszméit. 
           Gyertek tanulni a DISZ Petőfi Iskolákra. [Agitációs plakát.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           DISZ Budapesti Bizottsága, Budapest, [1955.]. 84 x 60 cm. Ofszetnyomás.  
           Nyomta: Állami Nyomda, Budapest. 
           Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 
           [Young people study the never-dying ideas of marxism-leninism. – Come to 
           learn to the DISZ (Working Youth Association) Petőfi Schools.] 
           [Agit-prop poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest, [1955.].  
           Folded in octavo, otherwise in good condition. 

60 € 
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   28.   Gazdagság kíséri az ötéves tervet… [Papír falvédő.] 
           Grafikus: Vydai Brenner N(ándor).  
           Felelős kiadó: Kuti György, [cca. 1952.]. 61,3 x 86 cm.  
           Mélynyomás. Nyomta: Plakát, Címke és Zeneműnyomda. 
           Tekercsben. Alul és felül a szélén kissé gyűrődött, bal oldalt  
           középtájon kisebb beszakadás. 
 

           [Wealth accompanying the five-year plan…]  
           [Paper splash-cloth (wall protector).]  
           Graphics: N(ándor) Vydai Brenner. 
           [Budapest, cca. 1952.] 
           In rolls. the top and bottom edges a bit crinkly, on the left side 
           near to middle a smaller tear. 

80 € 
 
 

 
   29.   Győz a béke! [Politikai plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Magyar-Szovjet Társaság, Budapest, (1952.). 59,4 x 85,3 cm. 
           Litográfia. Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Korábbi hajtások halvány nyomai. Jobb oldalon felül kis  
           beszakadás és gyűrődés. Restaurált. 
 

           [The peace wins!] [Political poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest, (1952.). 
           Faint traces of previous foldings. On the right side top small  
           tear and crease. 

200 € 

   30.   Ha egészségesen élsz, könnyebb a tanulás. 
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafikus: Filo (Mihályfi Ernőné, Fischer Ilona).  
           Magyar Hirdető, Budapest, [cca. 1961.]. 58 x 84 cm.  
           Ofszetnyomás. Nyomta: Offset-Nyomda, Budapest. 
           A bal alsó sarkán kis gyűrődés, egyébként jó állapotban. 
 
           [If you live in a healthy way, it is esier to learn.]   
           [Health explanatory poster.] 
           Graphics: Filo (Mihályfi Ernőné, Fischer Ilona). 
           Budapest, [cca. 1961.]. 
           On the left bottom corner a tiny crease, otherwise in good  
           condition. 

100 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
   31.   Интернaциoнaл – Партийный Гимн. [Internacionálé, Párthimnusz.]  
           [Szovjet politikai plakát.]   
           Grafikusa: A. Druzskov.  
           Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”, Moszkva, Leningrád, 1951. 
           82 x 53 cm. Ofszetnyomás.  
           Korábban tekercsben, felül három helyen törés halvány nyoma. 
 
           [Internationale. Party anthem.] [Soviet political poster.] 
           Graphics: A. Drushkov. 
           Moscow-Leningrad, 1951. 
           Previously in rolls, on the top in 3 places fracture’s faint traces. 

80 € 
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   32.   Journée Mondiale de la Jeunesse Pour la Paix. 10 Novembre.  
           [Ifjúsági Világnap a békéért, november 10.] [Politikai plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           FMJD [Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique - Demokratikus  
           Ifjúsági Világszövetség], 1951. 84 x 57,5 cm. Litográfia. 
           Negyedrét hajtva, középen alul és felül kis beszakadás, összességében jó  
           állapotban. 
 

           [World Youth Day for Peace 10 November.] [Political poster.] 
           Graphics: unknown. 
           FMJD, 1951. 
           Folded in quatro, little tear on the top and bottom in the middle, overall in  
           good condition. 

120 € 
 
 

   33.   Jövőnk – a kommunizmus! [Politikai plakát.]  
           Grafika: Peter Szemjonovics Golub.  
           Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”, Moszkva, 
           Leningrád, [cca. 1950.]. 57,5 x 83 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Független-nyomda Nemzeti Vállalat, Budapest. 
           Restaurált példány, korábban jobb oldalon alul nagyobb  
           szakadás, jobb oldalon, középen nagyobb, felül kisebb  
           hiányok, a szövegrész ráragasztva. 

 

           [Our future – the communism!] [Political poster.] 
           Graphics: Peter Semyonovich Golub.  
           Moscow-Leningrad, [cca. 1950.]. 
           Restored copy with the trace of a bigger tear on its right  
           side buttom, bigger missings in the middle, smaller ones  
           on the top. The text is sticked to it. 

180 € 

 
   34.   KAV [Kohászati Alapanyagellátó Vállalat]. A  
           vashulladék így kerül vissza a dolgozókhoz! 
           [Agitációs plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen. 
           Felelős kiadó: Kardos József, [cca. 1961.]. 50 x 70 cm.  
           Ofszetnyomás. Nyomta: Állami Nyomda, Budapest. 
           Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [KAV (Metallurgic Base Material Supplier Company).  
           The ferrous scrap so will return to the employee!]  
           [Agit-prop poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest, [cca. 1961.]. 
           Folded in octavo, otherwise in good condition. 

90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
   35.   Köszönöm! Ezekből nem kérek! [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: Lengyel (Sándor). 
           Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Központja, Budapest,  
           1968. 67,7 x 47,8 cm. Ofszetnyomás. Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           A felső szélén kissé besárgult, egyébként jó állapotban. 
 
           [Thank you! This is not me!] [Health explanatory poster.] 
           Graphics: (Sándor) Lengyel. 
           Budapest, 1968. 
           The top edge a bit yellowed, otherwise in good condition. 

80 € 
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   36.   Leng a hinta, labda röppen… [Papír falvédő.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Erdélyi György, [cca. 1955.]. 59,3 x 84,5 cm.  
           Mélynyomás. Nyomta: Szikra Nyomda, Budapest. 
           Hajtogatva, szélien kisebb sérülések, néhány helyen apró  
           lyuk, az alsó részén halványan foltos. 
 

           [The seesaw sways, the ball wings…]  
           [Paper splash-cloth (wall protector).] 
           Graphics: György Erdélyi. 
           [Budapest, cca. 1955.] 
           Folded, on its edges smaller damages, in some places tiny  
           hole, the bottom part faintly stained. 

80 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
   37.   Lenin 1870-1970. [Politikai plakát.]  
           Grafikus: Zala Tibor.  
           MSZMP KB. Agitációs és Propaganda Osztály, Budapest, 1970. 97,5 x 67 cm.  
           Ofszetnyomás. Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Négyrét hajtva, további hajtások nyomával, felül középen kis sérülés és  
           enyhe gyűrődés. 
 

           Lenin 1870-1970. [Political poster.] 
           Graphics: Tibor Zala. 
           Budapest, 1970. 
           Folded in quarto, with other foldings’, a little damage in the midst of the top.  

100 € 
 
 

 
 
   38.   Ленин – Мы уверенно идем по ленинскому пути. [Lenin – Magabiztosan megyünk a lenini úton.]  
           [Öt darabból álló szovjet politikai plakát.]  
           Grafikus: V[iktor Boriszovics?] Koreckij és Ju[rij?] Kersin.  
           Izdatyelsztvo „Plakat”, Moszkva, 1984. 105 x 282 cm. Ofszetnyomás. 
           Az ötödik plakátrészen felül kis beszakadás, jobb oldalon két helyen gyűrődés nyoma, a többi jó állapotban. 
 

           [Lenin – We are going to the leninist way assertively.] [Five-piece Soviet political poster.] 
           Graphics: V[iktor Borisovich?] Koretzky and Yu[ri?] Kersin. 
           Moscow, 1984. 
           A little tearon the top of the 5th part of the posters, on the right side in two place trace of creases. Others 
           in good condition. 

250 € 
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   39.   Leninre emlékezünk. [Politikai faliújság.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           (Magyar-Szovjet Társaság - Kossuth Lap és Könyvkiadó, Budapest), [cca. 1955.].  
           98,5 x 67 cm. Mélynyomás. Nyomta: Egyetemi Nyomda, Budapest.  
           Tizenhatodrét hajtva, szélei kisé sérültek, néhol halványan foltos, több helyen apró  
           lyuk, a hajtások sarkain kis szakadások. 
 

           [We remember Lenin.] [Political notice board.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest), [cca. 1955.]. 
           Sixteenth folded, the edges slightly damaged, in some places faintly stained,  
           several tiny holes, small tears on the corners of foldings. 

55 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   40.   Magyar-szovjet barátsággal a békéért. [Politikai plakát.]  
           Grafika: Czeglédi [István].  
           Felelős kiadó: Kállai Magda [Magyar-Szovjet Társaság, Budapest], [cca. 1953.].  
           29 x 81,5 cm. Litográfia. Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Hajtogatva, egyébként jó állapotban. 
 

           [With hungarian-soviet friendship for peace.] [Political poster.] 
           Graphics: [István] Czeglédi. Budapest, [cca. 1953.]. 
           Folded, otherwise in good condition. 

80 € 
 

 
 
 
 
 
 
   41.   Melegben ajánljuk: Állami Áruház. [Kereskedelmi plakát.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Kornai Tamás. [1955.]. 70,5 x 50 cm. Ofszetnyomás.  
           Nyomta: Állami Nyomda, Budapest. 
           Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [In heat we recommend: State Store (Budapest).] [Commercial poster.]  
           Graphics: unknown. 
           [Budapest, 1955.]. 
           Folded in octavo, otherwise in good condition. 

80 € 

 
 
   42.   Munkára! Dolgozzunk együtt, hogy Budapest ujra szép legyen!   
           [Plakátterv.] 
           Grafikus: Bató Géza. 
           [Budapest], 1945. 93 x 61,5 cm. Tempera. 
           Az alsó szövegrész hozzáragasztva.  
           A papír néhol kissé gyűrődött, töredezett, körben néhány kisebb beszakadás  
           (a hátoldalon rögzítve), összességében jó állapotban. 
 
           [Work! Work together to make Budapest beautiful again!]  
           [Poster design.] 
           Graphics: Géza Bató. 

 

           [Budapest], 1945. Tempera. 
           The lower text part on drawing paper is glued to its bottom. Slightly creased paper with  
           some smaller tears around (restored on back), overall in good condition. 

250 € 
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   43.   Ne szemetelj! [Környezetvédelmi plakát.] 
           Grafika: Kincses – Rózsa. 
           Felelős kiadó: Barta József (Állami Hirdető, Budapest), [1955.].  
           70,5 x 49,5 cm. Ofszetnyomás. Nyomta: Állami nyomda, Budapest. 
           Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Do not litter!] [Environmental poster.] 
           Graphics: Kincses – Rózsa. 
           (Budapest), [1955.]. 
           Folded in octavo, otherwise in good condition. 

90 € 
 

 
 
 
 
 
 
   44.   Nemzetközi Szolidaritási Nap a spanyol népért 1963 június. SZVSZ 
           (Szakszervezeti Világszövetség). [Politikai plakát.] 
           Grafika: Penan [?] 
           Felelős kiadó: Kádár István. 1963. 83,5 x 57,5 cm. Ofszetnyomás.  
           Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Tekercsben. Jó állapotban. 
 

           [International Solidarity Day for the spanish nation june 1963. WFTU. (World  
           Federation of Trade Unions).] [Political poster.] 
           Graphics: Penan [?]. 
           [Budapest], 1963. 
           In rolls. In good condition. 

150 € 
 

 
 
 
 
 
   45.   Nyugodtan dolgozhatsz – Gyermekedre vigyáznak a bölcsödében.  
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: Vilnrotter (Miklós). 
           Egészségügyi Minisztérium, Budapest, (1953.). 59 x 47,5 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Egyetemi Nyomda, Budapest. 
           Jó állapotban. 
 
           [You can work at ease – Your children are taken care of in the nursery.]  
           [Health explanatory poster.] 
           Graphics: (Miklós) Vilnrotter. 
           Budapest, (1953.). 
           In good condition. 

80 € 

 
 
   46.   Nyugodtan dolgozhatsz – Gyermekedre vigyáznak a bölcsödében. 
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: Vilnrotter (Miklós). 
           Egészségügyi Minisztérium, Budapest, (1953.). 58,8 x 42 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Egyetemi Nyomda, Budapest. 
           Negyedrét hajtva, jobb oldalon felül kb 3 cm-es szakadás és kis hiány, bal oldalon  
           alul kissé gyűrődött. 
 

           [You can work at ease – Your children are taken care of in the nursery.]  
           [Health explanatory poster.] 
           Graphics: (Miklós) Vilnrotter. 
           Budapest, (1953.). 
           Folded in quarto, in the right side top a 3 cm tear and a small missing, the left side  
           bottom slightly creased. 

80 € 
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   47.   Olvass! Tanulj! [Propaganda plakát.]  
           Grafika: Pál György.  
           Felelős kiadó: Schlichter János, [cca. 1953.]. 58,5 x 40 cm. Litográfia.  
           Nyomta: Plakát, Címke és Zenemű-nyomda, Budapest. 
           Hajtogatva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Read! Learn!] [Propaganda poster.] 
           Graphics: György Pál. 
           [Budapest, cca. 1953.]. 
           Folded, otherwise in good condition. 

140 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
   48.   Orsai csomópont (Konstantin Zászlonov.) 
           [Filmplakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Sós Frigyes, (1952.). 84 x 57,5 cm. Litográfia.  
           Nyomta: Játékkártyagyár és Nyomda, Budapest. 
           Restaurált. Jó állapotban. 
 

           [Orsa junction.] (Konstantin Zaslonov.) [Film poster.] 
           Graphics: unknown. 
           [Budapest], (1952). 
           Restored. In good condition. 

120 € 

 
 
 
 
 
   49.   Országos Mezőgazdasági Kiállítás. Budapest,  
           1956. szept. 2-16. [Kiállítási plakát.] 
           Grafika: [Pap Gábor]. 
           Mezőgazdasági Kiállítási Iroda – MAHIR, Budapest, 1956. 82,9 x 59 cm. Litográfia.  
           Nyomta: Offset Nyomda, Budapest. 
           Negyedrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [National Agricultural Exhibition. 2-16 Sept. 1956 Budapest.] [Exhibition poster.] 
           Graphics: [Gabor Pap]. 
           Budapest, 1956. 
           Folded in quatro, otherwise in good condition. 

60 € 

 
 
 
 
 
 
   50.   Orvosi gondozás az üzemben kiterjed…  
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1953.].  
           69 x 48 cm. Mélynyomás. 
           Körben a szélén kis sérülésekkel, beszakadásokkal, a bal felső sarokban gyűrődés. 
 

           [Medical care in the factory covers…] [Health explanatory poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1953.]. 
           Round on its edge small damages and tears, on the left top corner a small crease. 

45 € 
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   51.   OTP takarékbetét-könyv. [Kereskedelmi  
           plakát.] [A hátoldalán: Magyarország autóbuszhálózatának     
           térképe.]  
           Grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1953.]. 42 x 66,5 cm.  
           Mélynyomás. 
           Hajtogatva, egyébként jó állapotban. 
 

           [OTP savings book.] [Commercial poster. Map.  
           Hungary’s bus network on the back of it.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1953.]. 
           Folded, otherwise in good condition. 

 60 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   52.   Pillangósvirágú takarmányokat termelj! [Agitációs plakát.]  
           Grafika: Dobóczky.  
           Felelős kiadó: Hajas József, [cca. 1948.]. 83 x 57 cm. Litográfia.  
           Nyomta: Klösz György Grafikai Műintézet Rt., Budapest. 
           Hajtogatva, enyhén gyűrődött, felül kis hiánnyal és sérülésekkel. 
 

           [Produce papilionaceae forages!] [Agit-prop poster.] 
           Graphics: Dobóczky. 
           [Budapest, cca. 1948.]. 
           Folded, slightly creased, little missing and damages on the top. 

90 € 

 
   53.   Sport híradó 1951. II. hó. [Sport faliújság Papp      
           Lászlóval.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Sport, Lap és Könyvkiadó Vállalat.  
           (Budapest, 1951.) 57,5 x 83,5 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Vörös Csillag Nyomda, Budapest. 
           Hajtogatva, enyhén gyűrődött, kisebb sérülésekkel  
           (hátoldalán megerősítve). 
 

           [Sport news II. month 1951.] [Sport notice board with 
           László Papp.] 
           Graphics: unknown. 
           (Budapest, 1951.) 
           Folded, slightly creased ewith smaller damages,  
           repaired on the back of it. 

80 € 

 
 
 
 
 
 
 
   54.   Sportolj velünk egész évben az MHSZ tömegversenyein. 
           [Sport plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1970.]. 41,5 x 29,5 cm. Ofszetnyomás. 
           Középtájon hajtás nyoma, egyébként jó állapotban. 
 

           [Do sports with us during the whole year at the mass competitions of the  
           MHSZ (Hungarian Defense Sport Association).] [Sport poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, [cca.1970.]. 
           Trace of folding in the middle, otherwise in good condition. 

50 € 
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   55.   Szakszervezetek 1951. évi ökölvívó csapatbajnokságai. 
           [Sport plakát.]  
           Grafika: Pál György.  
           Budapest, (1951.). 80 cm x 61 cm. 
           Nyomta: Plakát, Címke és Zenemű-nyomda, Budapest. 
           Restaurált példány, a széleken körül kisebb beszakadásokkal. 
 

           [Trade-Unions 1951 boxing team championships.] 
           [Sport poster.] 
           Graphics: György Pál. 
           Budapest, (1951.). 
           Smaller tears on the edges, restored. 

100 € 
 

 
 
 
 
 
 
   56.   Szocialista brigádban élni, dolgozni, tanulni.  
           [Politikai plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen. 
           (Iparművészeti Vállalat), Budapest, [cca. 1960.]. 70 x 50,5 cm. Ofszetnyomás.  
           Kartonra nyomva.  
           A karton enyhén hullámos, felülete néhol karcos, bal oldalon alul  
           halványan foltos. 
 

           [To live, to work, to learn in a socialist brigade.] [Political poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Budapest, [cca. 1960.]. Printed on cardboard. 
           Slightly wavy cardboard, its surface in some places scratched, faintly stained 
           on the left side. 

50 € 
 

    
   57.   Союз науки и труда - залог новых побед  
           коммунизма! [A tudomány és a munka szövetsége –  
           a kommunizmus új győzelmének a záloga.]  
           [Szovjet propaganda plakát.] 
           Grafika: B. Muhin.  
           Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”, Moszkva,  
           1952. 86 x 55,5 cm. Mélynyomás.  
           Restaurált példány, korábban tekercsben, bal oldalt alul  
           apró hiány és beszakadások. 
 

           [The science and work alliance – the pledge of the  
           communism’s new victory.] [Soviet agit-prop poster.] 
           Graphics: B. Muhin. Moscow, 1952. 
           Restored copy. Previously in rolls, smaller tears and  
           missing on the left bottom. 

150 € 
 

 
 
 
 
 
   58.   Szolidaritási Hónap 1962 május. [Politikai plakát.]  
           Grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, 1962.  
           28,5 x 40,5 cm. Ofszetnyomás.  
           Jó állapotban. 
 

           [Solidarity month may 1962.] [Political poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, 1962. 
           In good condition. 

20 € 
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   59.   [Szovjet politikai plakát Engels idézettel.]  
           Grafikus: Jevgenyij Vlagyimirovics Szarenko. 
           Politizdat Ukraini, Kiev, 1976. 85 x 56,8 cm. Ofszetnyomás.  
           Jobb oldalon alul ráragasztott magyar szöveg: „Neve és ügye évszázadokat tul él.” 
           Tekercsben. Kissé gyűrődött, három helyen keresztben hajtás nyoma, jobb  
           szélén felül gyűrődés, bal oldalt és alul középen kis beszakadás. 
 

           [Soviet political poster with an Engels quote.] 
           Graphics: Evgeny Vladimirovich Sarenko. 
           Kiev, 1976. 
           On its right side a glued Hungarian text on it: [„His name and matter will live  
           over centuries”]. 
           In rolls. Slightly creased, in three places aqcross trace of folding, little tear  
           on the midst of the bottom. 

60 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   60.   [Szovjet politikai plakát Lenin és Marx idézettel.] 
           Grafikus: M. Getman. 
           Izdatyelsztvo „Plakat”, Moszkva, 1983. 88 x 56,3 cm. Ofszetnyomás.  
           Tekercsben. Jó állapotban. 
 

           [Soviet political poster with a Lenin and Marx quote.] 
           Graphics: M. Getman. 
           Moscow, 1983. 
           In rolls. In good condition. 

60 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   61.   Стахановці І Стахановки... [Sztahanovisták!] [Ukrán nyelvű agitációs plakát.]  
           Ismeretlen kiadás, 1940. 17,5 x 44 cm. Mélynyomás. 
           Szöveg: „Gyárak, üzemek, közlekedési vállalatok és szocialista brigádok! Legyetek elsők a harmadik ötéves terv  
           hitelfelvevői között!” 
           Hajtogatva, alul kissé sérült egyébként jó állapotban. 
 

           [Stakhanovites!] [Ukrainian language agit-prop poster.] 
           Unknown edition, 1940. 
           Text: [„Plants, factories, transport companies and socialist brigades! Be the first among the third five-year  
           plan’s borrowers! ”] 
           Folded. Slightly damaged at the bottom, otherwise in good condition. 

50 € 
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   62.   Tanácsok az anyáknak – igy szoptass helyesen. 
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: Vilnrotter (Miklós). 
           Felelős kiadó: Dr. Pintér Miklós, [cca. 1955.]. 57,5 x 80,5  
           cm. Mélynyomás. Nyomta: Szikra Nyomda, Budapest. 
           Középen keresztben korábbi hajtás halvány nyoma,  
           egyébként jó állapotban. 
 
           [Tips for mothers – so breastfeed correctly.]  
           [Health explanatory poster.] 
           Graphics: (Miklós) Vilnrotter. 
           [Budapest, cca. 1955.] 
           Trace of previous folding across in the middle, otherwise  
           in good condition. 

60 € 
 

 
 
 
 
   63.   Terménybeadással biztositjuk jövő évi kenyerünket.  
           [Agitációs plakát.]  
           Grafikus: Pál György.  
           Felelős kiadó: Halász József, Budapest, [cca. 1950.]. 83,5 x 57 cm. Litográfia.  
           Nyomta: Piatnik Kft., Budapest. 
           A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségének felhívása. 
           Tekercsben. Restaurálva. A korábbi behajtások halvány nyomával. 
 
          [We grant our next year bread by surrender crop.]  
          [Agit-prop poster.] 
          Graphics: György Pál. 
          Budapest, [cca. 1950.]. Lithography. 
          In rolls. Faint trace of previous foldings. Restored. 

120 € 
 

 
 
 
 
 
   64.   Testedzés, szórakozás. Kilián Testnevelési Mozgalom. 
           [Sport plakát.]  
           Grafika: Gáll Gyula.  
           Felelős kiadó: Kozmanovics Endre, [cca. 1960.]. 67 x 49 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Offset-Nyomda, Budapest. 
           Jó állapotban. 
 

           [Physical training, entertainment. Kilián Physical Education Movement.]  
           [Sport poster.] 
           Graphics: Gyula Gáll. 
           [Budapest, cca 1960.] 
           In good condition. 

40 € 

 
 
 
 
 
 
   65.   TOTO – Minden héten nyerhet! [Kereskedelmi plakát.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Tóth Tibor [Állami Hirdető Vállalat, Budapest], (1954.).  
           56 x 41 cm. Nyomta: Játékkártyagyár és Nyomda, Budapest. 
           Negyedrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [TOTO – Can win in every week!] [Commercial poster.] 
           Graphics: unknown. 
           (Budapest, 1954.) 
           Folded in quatro, otherwise in good condition. 

100 € 
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   66.   Ujjáépítési állami sorsjáték. [Agitációs plakát.] 
           Grafikus: Macskássy [Gyula]. 
           Lottójövedéki Igazgatóság, Budapest, 1948. 59,3 x 42 cm. Nyomta:  
           Magyar Állami Nyomda, Budapest. 
           Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Reconstruction state lottery.] [Agit-prop poster.] 
           Graphics: [Gyula] Macskássy. 
           Budapest, 1948. 
           Folded in octavo, otherwise in good condition. 

150 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   67.   Украинский народный хор им. Г. Г. Верёвки. [A Verjovka Ukrán  
           Népi Kórus műsor plakátja.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, 1976. 91,5 x 71 cm. Ofszetnyomás. 
           Nyolcadrét hajtva, további hajtások nyomával, bal oldalon alul kissé gyűrődött. 
 

           [The Verjovka ukrainian folk choir’s show poster.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, 1976. 
           Folded in octavo, with trace of other foldings, slightly creased left bottom. 

140 € 

 
 
   68.   Украинский народный хор им. Г. Г. Верёвки. 
           [A Verjovka Ukrán Népi Kórus műsor plakátja.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, 1978. 69,5 x 105 cm. Ofszetnyomás. 
           Nyolcadrét hajtva, bal oldalon felül kissé gyűrődött kis  
           beszakadásokkal, a jobb szélén egy 3 cm-es és két  
           apróbb beszakadás. 
 

           [The Verjovka ukrainian folk choir’s show poster.] 
           Graphics: unknown. Unknown edition, 1978. 
           Folded in octavo, slightly crampled left side, on the right edge  
           a 3 cm tear and 2 other tiny tears. 

120 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
   69.   Ünnepi Könyvhét 1955 junius 5–12 ig. [Kereskedelmi plakát.] 
           Grafika: Pál György. 
           Felelős kiadó: Sörtély János. [1955]. 70,5 x 50 cm. Ofszetnyomás.  
           Nyomta: Állami Nyomda, Budapest.  
           Negyedrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Festive Book Week to 5-12 June 1955.] [Commercial poster.] 
           Graphics: György Pál. 
           Budapest, [1955]. 
           Folded in quatro, otherwise in good condition. 

120 € 
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   70.   Вечно сияй над республикой нашей, труд, мир, май – Вл.  
           Маяковский. [Örök ragyogás a köztársaságunk felett, munka, béke, május –  
           Majakovszkij.] [Szovjet propaganda plakát.] 
           Grafika: Viktor Ivanov. 
           Moszkva, 1953. Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”. 83,5 x 55,5 cm.  
           Ofszetnyomás.  
           Korábban tekercsben, felül törés halvány nyoma, alul halványan foltos,  
           jobb oldalon két helyen kis szakadás. 
 

           [Eternal brillance over our republic, work, peace, may – Mayakovsky.]  
           [Soviet agit-prop poster.] 
           Graphics: Victor Ivanov. 
           Moscow, 1953. 
           Previously in rolls, on the top faint trace of a breakage, slightly stained bottom and  
           on its right side two tiny tears. 

200 € 
 

 
   71.   Védekezzünk az állatokról emberre terjedő betegségek 
           ellen. [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: Bánhegyi (Tibor). 
           Magyar Hirdető, Budapest, [cca. 1955.]. 59,5 x 84,3 cm.  
           Ofszetnyomás. Nyomta: Plakát-Címke Nyomda, Budapest. 
           Középen keresztben korábbi hajtás halvány nyoma,  
           egyébként jó állapotban.  
 

           [Protect yourself from diseases transmitted by animals.] 
           [Health explanatory poster.] 
           Graphics: (Tibor) Bánhegyi. Budapest, [cca. 1955.]. 
           Faint trace of previous cross folding in its middle, otherwise 
           in good condition. 

50 € 

 
 
 
 
 
 
   72.   Vegyszeres gyomirtás gabonavetéseinkben. [Mezőgazdasági  
           felvilágosító plakát.] 
           Grafika: Pál György. 
           F(öldművelésügyi) M(inisztérium) Propaganda Igazg(atóság), Budapest,  
           [cca. 1955.]. 69,5 x 50 cm. Ofszetnyomás. Nyomta Állami Nyomda, Budapest.  
           Nyolcadrét hajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Chemical clearing in our cereal sowings.] [Agricultural 
           informative poster.]  
           Graphics: György Pál. 
           Budapest, [cca. 1955.]. 
           Folded in octavo, otherwise in good condition. 

40 € 
 

 
 
 
 
   73.   Vigyázz az egészségedre! – Munka után mosakodj meg!  
           [Egészségügyi felvilágosító plakát.]  
           Grafika: Darvas S(ándor). 
           (Magyar Hirdető), Budapest, [cca. 1953.]. 68 x 47,7 cm. Mélynyomás.  
           Nyomta: Kossuth Nyomda, Budapest. 
           Alul kis sérülésekkel, beszakadásokkal. 
 

           [Take care of your health – Wash after work!]  
           [Health explanatory poster.] 
           Graphics: S(ándor) Darvas. 
           Budapest, [cca. 1953.]. 
           Little damages and tears on its bottom. 

80 € 
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   74.   Viharsarok falinaptára, 1956.  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Felelős kiadó: Csollány Ferenc, (1955.). 49,5 x 69,5 cm.  
           Mélynyomás. Nyomta: Egyetemi Nyomda, Budapest.  
           Hajtogatva, a hajtások sarkainál középen két apró lyuk,  
           szélein kis beszakadások, jobb felső szélén kisebb gyűrődés. 
 
 

           [Wall calender of the Viharsarok. 1956.] 
           Graphics: unknown. 
           [Budapest], (1955.). 
           Folded, at the corners of the foldings 2 tiny holes, little tears  
           on its edges, smaller crease on its right top edge. 

60 € 
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   75.   A BM. határőrség életéből. [Képes album.]  
           Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnokság 
           Politikai Csoportfőnöksége, Budapest, [cca. 1958]. 
           [31] p. (ff képekkel).  
           Kiadói egészvászon kötésben.  
           A kötéstábla gerince és a sarkai kissé kopottasak,  
           belül jó állapotban.  
 

           [Album.] 
           Budapest, [cca. 1958.] BM. [31] pp. (b&w pictures). 
           Orig. cloth binding. The spine and corners slightly worn,  
           inside in good condition. 

25 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   76.   A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége (Szakszervezeti  
           tanács) jelentése a XVII. küldöttközgyűlésnek.  
           (Bp. 1948.) Nemes Dezső, 209 + [60] p.  
           Egész oldalas és szövegközti ff és színes képekkel.  
           Kiadói egészvászon kötésben.  
           Jó állapotban. 
 

           (Bp. 1948.) Dezső Nemes, 209 + [60] pp. 
           Full page and inline b&w and colour images. 
           Orig. cloth binding. In good condition. 

30 € 
 

 

http://muzeumantikvarium.hu/item/e816fe2e54543263634ea12b0d18251b�
http://muzeumantikvarium.hu/item/6439e62d49df1178eb7b969bdcda1195�
http://muzeumantikvarium.hu/item/076--a-magyar-szabad-szakszervezetek-orszagos-szovetsege--szakszervezeti-tanacs--jelentese-a-xvii--kuldottkozgyulesnek--�


 
 
 
 
 
 
   77.   A magyar szabadságért. A Magyar Kommunista Párt vértanúi.  
           Budapest, 1946. Szikra Irodalmi, Lapkiadóvállalat és Nyomdai Rt. 151 p.  
           Egész oldalas és szövegközti ff képekkel.  
           Amatőr egészvászon kötésben. A kötéstáblára nyomva: Dr. Hänler Textilgyár  
           „Szít” Csoportja. 
           A könyvtest elől elválik a kötéstáblától. A kötéstábla halványan foltos, a gerince  
           kissé kopottas. A könyv első és utolsó lapjai halványan foltosak. 
 
           Budapest, 1946. Szikra Rt. 151 pp. 
           Amateur cloth bindiing. In front separeted from the book. Faintly stained first and  
           the last few pages and cover, slightly dingy spine.  

20 € 
 

 
 
 
 
 
   78.   A mi egyenruhánk.  
           (Budapest), [cca. 1950.] Magyar Ifjúság Népi  
           Szövetsége Ifjúmunkás Mozgalma (SZIT) nevelési  
           osztálya. 94 p. Fűzve, kiadói borítékban.  
           A borító tintafoltos, kopottas, az első és utolsó négy  
           oldal néhol halványan foltos. 
           A SZIT részére kiadott szabályzat a mozgalom  
           céljairól, az egyenruháról és a kiegészítőkről. 
 

           (Budapest), [cca. 1950.] 94 pp. 
           Orig. softcover. Ink-stained, a bit worn cover, in  
           some places faintly stained first and last four pages. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
   79.   A munkásőrség lövészeti szabályzata. Belső használatra.  
           Budapest, 1981. Munkásőrség Országos Parancsnoksága. 174 p.  
           Szövegközti és egész oldalas grafikákkal.  
           Számozott: a 490. számú példány; kereskedelmi forgalomba nem került. 
           A Munkásőrség V. ker. Parancsnoksága pecsétjével. 
           Fűzve, papírkötésben, kiadói műanyag tokban.  
           Jó állapotban. 
 
           Budapest, 1981. 
           With full-page and inline images. 
           Numbered: 490. copy. Was not marketed. 
           Orig. paper-bound in orig. plastic case. In good condition. 

30 € 

 
 
 
 
 
   80.   A szocializmus útján a magyar nép szabadságáért.  
           Összeállította: Karsai Elek. 
           [Budapest, 1947]. Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat. [30] p. 
           Egész oldalas ff képösszeállításokkal. 28,5 x 20,5 cm. Tűzve, kiadói borítékban. 
           A borító enyhén gyűrődött, néhol halványan foltos, korábbi hajtás nyoma hosszában  
           és keresztben, egyébként belül jó állapotban. 
 

           [Budapest, 1947]. 
           Orig. Softcover, wire stitched. The cover is slightly crumpled, sometimes faintly spotted  
           earlier fold trace lengthwise and crosswise, inside in good condition. 

25 € 
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   81.   A Szovjetunió a békéért és a haladásért. 
           (Budapest), (1950.) Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnöksége.  
           209 + [65] p. (ff és színes egész oldalas képek).  
           Kiadói, fém plakettel díszített egészvászon kötésben.  
           Jó állapotban. 
 

           (Budapest), (1950.) 209 p. + [65] plates (b&w and colour pictures). 
           Orig. cloth binding decorated with metal plaquette. In good condition. 

30 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   82.   BAKTAI FERENC – MÁTÉ GYÖRGY: La Hongrie libérée 1945-1960.  
           [Francia nyelven.] 
           Budapest, 1960. Pannonia. 52 p. (szöveg) + 119 t. (kétoldalas, ff és színes). 
           Kiadói egészvászon kötésben. Jó állapotban. 
 

          [French language album.] 
    Orig, full-cloth, in good condition. 

40 € 

   83.   CSATÁRI DÁNIEL – ESTI BÉLA: Ötvenéves a párt. 
       Budapest, 1968. Kossuth Könyvkiadó. 200 p. 
       Szövegközti és egész oldalas ff fotókkal. 
       Kiadói karton kötésben, eredeti papírborítóval.  
       A borító sarkai kissé sérültek, belül jó állapotban. 

       Orig. cardboard with printed protective cover. Cover corners slightly damaged,  
       pages in good condition. 

15 € 

 
 
 
 
 
   84.   ДЕМОСФЕНОВА, Г(АЛИНА ЛЕОНТЬЕВНА): Советскaя графика  
           1917-1957. [Demoszfenova, G(Alina Leontyevna): Szovjet grafika 1917-1957.]  
           [Képes album orosz nyelven.] 
           Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo Izobrazityeljnovo „Iszkussztvo”, Moszkva,  
           1957. 14 + [2] + 181 p. (színes és ff egész oldalas képek) + 12 t. (színes.) 
           + [2] p. Kiadói egészvászon kötésben.  
           A kötéstábla elöl halványan foltos, a szélein, a sarkain és a gerincén apróbb  
           sérülésekkel, belül jó állapotban.  
 

           [Russian language album.] 
           „Iszkussztvo”, Moscow, 1957. 14 + [2] pp. + 181 colour and b&w full page  
           pictures + 12 plates (colour) + [2] p. 
           Orig. cloth binding. Stained front cover smaller damages on its spine, edges  
           and corners. 

80 € 
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   85.   DOBOZI IMRE – FÖLDES MIHÁLY – ENCZI ENDRE – FÜSI JÓZSEF –  
           HEGEDŰS GÉZA – KOMJÁTHY ISTVÁN stb.: Utazás az új Magyarországon. 
           Budapest, 1951. Ifjúsági Könyvkiadó. 404 + [4] + [8] p. (színes és ff kép).  
           Szövegközti ff képekkel. Kiadói félvászon-kötésben.  
           A kötéstábla néhol enyhén foltos, a sarkok kissé sérültek, belül néhány lap  
           halványan foltos, egyébként jó állapotban. 
 

           Budapest, 1951. 404 + [4] + [8] pp. (colour and b&w pictures). 
           With inline images. 
           Orig. half-cloth binding. In some places slightly stained cover and a little damaged  
           corners, a few faintly stained pages, otherwise in good conditions. 

20 € 
 

 
 
 
 
   86.   Egyesített Tiszti Iskola 1957-1967. [Emlékalbum.] 
           Szerkesztő: Miskolczi Ferenc ezredes és Halász János alezredes. 
           Budapest, 1967. Egyesített Tiszti Iskola parancsnoka. (32 p.). Egész oldalas  
           képösszeállításokkal és szövegközti ff képekkel.  
           Kiadói, dombornyomásos műbőrkötésben. 
           Kereskedelmi forgalomba nem került. 
           A címlap jobb oldalán kis sérülés, néhol halványan karcos, belül jó állapotban.    
            

           [Memorial album.] 
           Edited by col. Ferenc Miskolczi and lieutenant-colonel János Halász. 
           Budapest, 1967. (32 pp.).  
           Orig. raised leatherette binding. Little damage on the right side of the titel page, 
           in some places faintly scratched, inside in good condition. Was not marketed. 

45 € 
 

 
 
 
 
 
   87.   Felszabadult hazánk. Tíz év.  
           Szerk. a szerkesztőbizottság. 
           A belső díszítés Végh Gusztáv műve. 
           Katonai Kiadó, Budapest, 1955, 293 p.  
           Egész oldalas és szövegközti képekkel.  
           Kiadói, fém plakettel díszített egészvászon kötésben. 
           Jó állapotban. 
 
           Budapest, 1955. 293 pp 
           Inner decoration by Gusztáv Végh. 
           Orig. cloth binding decorated with metal plaquette. 
           In good condition. 

25 € 

 
 
 
 
 
 
   88.   GALLINA FERENC – VAJDA PÉTER: A magasságok katonái.  
           [Ismeretterjesztő könyv a szovjet légierőről.] 
           Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1968, [64] p. Egész oldalas és szövegközti ff  
           képekkel. Tűzve, papírkötésben. Kereskedelmi forgalomba nem került.  
           Jó állapotban. 
 

           [Informative book about the Soviet air force.] 
           Budapest, 1968. [64] pp. 
           Was not marketed. 
           Wire stitched paper binding. In good condition. 

10 € 
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   89.   GOGOL, (NYIKOLAJ VASZILJEVICS): Tarasz Bulba. 
           Budapest, 1952. Új Magyar Könyvkiadó. 89 p.  
           Szövegközti ff illusztrációkkal. 
           Kiadói félvászon kötésben. 
           A kötéstábla foltos, szélein, sarkain és a gerincén apróbb sérülésekkel,  
           belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1952. 89 pp. 
           Orig. half-cloth binding. Around stained front cover, tiny damages on its spine and  
           corners, inside in good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 
   90.   Государсьвенный герб СССР и государственные гербы союзных  
           республик. [A Szovjetunió és a szovjet tagköztársaságok címerei.]  
           [Képes album orosz nyelven.] 
           Moszkva, 1950. Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”. [3] p. + [17] p.  
           (egész oldalas színes kép). Kiadói egészvászon kötésben.  
           A könyvtest enyhén hullámos. Gerince és sarkai egészen kicsit kopottasak,  
           belül jó állapotban. 
 

           [Russian language album.] 
           Moscow, 1950. [3] (text) + [17] pp. (full page colour pictures). 
           Orig. cloth binding. Slightly wavy copy. Its spine and corners faintly dingy,  
           inside in good condition. 

60 € 
 

 
 
 
 
 
 
   91.   GULYÁS PÁL: A barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezet. 
           Budapest, 1954, Mezőgazdasági Kiadó, 107 + 8 t. (ff fotó). Szövegközti ff képekkel.  
           Tűzve, papírkötésben.  
           Borítója kissé töredezett, gerince sérült, a hátsó borítója enyhén foltos, felül kissé  
           sérült, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1954. 107 + 8 pp. (b&w photos). 
           Wire stitched paper binding. 
           The cover is slightly broken, damaged spine, the back board is slightly stained, slightly  
           headband damaged. In good condition. 

15 € 

 
 
 
 
 
   92.   HEGEDÜS GÉZA – LÁSZLÓ GYULA – DOBOZI IMRE – ENCZI ENDRE – FÜSI  
           JÓZSEF – KOMJÁTHY ISTVÁN – KORODA MIKLÓS – LESTYÁN SÁNDOR –  
           VARGA DOMOKOS: Ezerszínű Magyarország. 
           Budapest, 1955. Ifjúsági Könyvkiadó, 429 + [3] + XXXII t. (illusztráció).  
           Az Utazás az új Magyarországon 2. átdolgozott, bővített kiadása (ld. 085. sz. tétel). 
           Szövegközti ff képekkel. Kiadói félvászon-kötésben.  
           A könyvtábla kissé kopottas, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1955. 429 + [3] + XXXII taf. (illustrations). 
           2. extended edition of the „Utazás az új Magyarországon” (see 085 Lot No.). 
           Orig. half-cloth bi nding. Slightly dingy cover, inside in good condition. 

25 € 
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   93.   La Hongrie par l’image. [Magyarország képekben.] [Francia nyelvű képes album.]  
           Budapest, 1952. Conseil National Hongrois de le Paix [Országos Béketanács.]  
           6 + 212 p. (egész oldalas ff kép). A bevezetőt írta: Mihályfi Ernő. 
           Kiadói egészvászon kötésben.  
           A borító kopottas, a gerince felül sérült, az előzéklapok és az első, ill. utolsó lapok  
           halványan foltosak, a 152. oldalon hiány. 
 

           [French language album.] 
           Budapest, 1952. 6 + 212 pp. (full page b&w pictures). 
           Orig. cloth binding. Slightly worn dust cover, a little damage on the top of the spine,  
           faintly stained flyleaves, a little missing on the page 152. 

50 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
   94.   HOUGUEL IVÁN: Kiképzési könyv polgári fegyveres őrségek számára. 
           Budapest, 1983. BM Könyvkiadó, 346 p. Szövegközti ff fotókkal és grafikákkal.  
           A címlapon a Közraktározási Központ Őrségfelügyeleti Önálló Osztály pecsétjével. 
           Kiadói egészvászon kötésben, eredeti védőborítóban.  
           Kereskedelmi forgalomba nem került. 
           A borító az alsó és felső szélén kissé sérült, halványan foltos, a könyvtábla alul  
           halványan foltos, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1983. 346 pp. Orig. cloth binding and dust jacket. Was not marketed. 
           The dust jacket’s top and bottom edges slightly damaged, faintly stained 
           front cover. 

30 € 

 
 
 
 
 
   95.   ИВАНОВ, ВИКТОР: Советский политический плакат. [Ivanov, Viktor:  
           A szovjet politikai plakát.] [Képes album orosz nyelven.] 
           Moszkva, 1952. Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo „Iszkussztvo”. [2] + 6 p. + 68 t.  
           (egész oldalas ff és színes illusztráció) + 6 p.  
           Kiadói egészvászon kötésben, a borítóra ragasztott mélynyomású képpel.  
           A kötéstábla kopottas, halványan foltos, a sarkok felül sérültek, belül jó állapotban. 
 
           [Russian language album.] 
           Moscow, 1952. [2] + 6 pp. + 68 taf. (b&w and color illustrations) + 6 pp. 
           Orig. cloth binding with a glued gravured titel picture on the front cover.  
           Slightly worn cover, a little bit damaged top corners, inside in good condition. 

100 € 
 

 
 
 
 
 
   96.   JAKUBA JÁNOS: Dekoráció.  
           Budapest, 1951. Tankönyvkiadó, 199 p. + IX t. (egész  
           oldalas ff kép). Szövegközti ff és egész oldalas színes  
           képekkel. (Általános Iskolai Szakköri Füzetek.)  
           Fűzve, kiadói borítékban.  
           Gerincén javított, a borító foltos, hátul tollal összefirkált, 
           belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1951. 100 pp. + IX taf. (full page b&w pictures). 
           Stitched, with orig. dust jacket. Restored spine, stained  
           and back scrabbled dust jacket.  

45 € 
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   97.   JEFIMOV, B[ORISZ] - JOFFE, M[ARK]: Kukrinyikszi 30   
           éves művészi munkásságának eredménye. 
           Budapest, 1952. Magyar-Szovjet Társaság  
           Képzőművészeti Szakosztálya. 44 p. szövegközti és egész  
           oldalas ff képekkel. 
           Tűzve, kiadói papírborítékban. 
           Jó állapotban. 
 

           Budapest, 1952. 44 pp. (full page b&w pictures). 
           Orig. softcover, wire stitched, in good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   98.   JEFIMOV, B[ORISZ]: Tartós békéért a háborús gyujtogatók ellen.     
           [Karikatúraalbum.] 
           Budapest, 1951. Művelt Nép. [63] t. 
           Spirálfűzött. A borítólapok a spirálnál kissé sérültek. 
           (A 60. tábla hátoldalán Bató Géza grafikus ceruzavázlata.) 
 

           [Spiral bound caricature album.] 
           Budapest, 1951. [63] taf. 
           The covers is slightly damaged near the spiral. 

25 € 
 

 
 

enin élete képekben. [Képes album.] 
 Budapest, 1950. Szikra Könyvkiadó. [87] p. (ebből 66 egész oldalas ff kép.).  
 A Pécsi Pártiskola tulajdonosi pecsétjével. Kiadói félvászon kötésben.  
 A borítója több helyen sérült, a gerincnél alul és felül kis hiány, a könyvtáblák  
 élein kis sérülés, belül jó állapotban. 
 [Album.] 
 Budapest, 1950. [87] pp. (66 full page b&w images). 
 Orig. half-cloth binding. A bit damaged cover, small missing at the spine’s top and  
 bottom, inside in good condition. 

20 € 

 
 
 
 
 

 100.   Летчики космонавты CCCP. [Szovjet űrhajósok.]  
           [Minikönyv. Leporelló.] 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1968.]. [2] (szöveg) + 18 p. (ff sokszorosított  
           fotó). Első kiadás. 26 x 25 mm. 
           Kiadói, kapcsos sárgaréz tokban, a borítón műanyag védőfólia. A borító  
           kopottas, töredezett, az első négy fotó foltos. 
 

           [Minibook. Foldout.] 
           Unknown edition, [cca 1968.]. [2] (text) + 18 pp. (b&w photos). 
           26 x 25 mm. 
           Orig. clipped brass case, plastic protective foll on the cover. A bit worn,  
           slightly fragmented cover, spotted first four photos. 

20 € 

 
 
 
 
 
   99.   L
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 101.   MAJAKOVSZKIJ, [VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS]:  
           Vlagyimir Iljics Lenin. 
           Budapest, 1962. Magyar Helikon. 93 p. Raszler Károly 7 egész 
           oldalas linóleummetszetével. 800/168. sz. pld. 
           A tipográfiát, a burkolót és a kötést Haiman György tervezte.  
           Kiadói egészbőr kötésben. Jó állapotban. 
 

           Budapest, 1962. 93 pp. 
           800/168 numbered copy. 
           The typography, the cover and the bookbinding was designed  
           by György Haiman. 
           Orig, full-leather binding, in good condition 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 102.   MIHAJLOV, N[YIKOLAJ MIHAJLOVICS] – POKSISEVSZKIJ, V[AGYIM  
           VJACSESZLAVOVICS]: Utazás a Szovjetunió térképén. Sztálin díjas mű. 
           Budapest, 1948. Új Magyar Könyvkiadó. 1 t. (Sztálin ff portréja), [4], 291 p + 48 t.  
           (kétoldalas, ff fotók). Szövegközti grafikákkal és térképekkel gazdagon illusztrált. 
           Fűzve, kiadói papírborítékban, védőborítóval. 
           A védőborító kissé sérült, foltos, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1948. 1 taf. + [4], 291 pp + 48 taf. (b&w pictures). 
           Orig. softcover, with printed protective cover. Wire stitched. The protective cover is  
           slightly damaged, stained, pages in good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 103.   МИХАЛКОВ, СЕРГЕЙ: В музее В. И. Ленина. [Mihalkov, Szergej:  
           A Lenin múzeumban.] [Képes album.] 
           Moszkva-Leningrád, 1950. Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo Gyetszkoj Literaturi  
           Minisztersztvo Proszvesenyija RSZFSZR. 29, [3] p. Szövegközti és egész oldalas ff  
           képekkel. Kiadói félvászon kötésben. 
           A kötéstábla halványan foltos, a sarkai és a szelei kissé kopottak, belül jó  
           állapotban. 
 

           [Album.] 
           Moscow-Leningrad, 1950. 29, [3] pp. (full page b&w pictures). 
           Orig. half-cloth binding. The cover faintly stained, corners and the edges slightly  
           worn, pages in good condition. 

35 € 
 

 
 
 104.   Moszkva, az épülő kommunizmus fővárosa. [Képes album.]  
           Szerkesztette: Lux László, Szendrői Jenő, Rojkó Ervin. 
           Budapest, 1952. É. M. Építőipari Könyv- és Lapkiadó Vállalat. 39 p. + [1 t.]  
           (színes tábla) + [2] + [72] p. (Egész oldalas fényképek, ebből 3 kihajtható).  
           Orosz nyelvű kivonattal.  
           Aranyozott, kiadói egészvászon kötésben.  
           A kötéstábla halványan foltos, a sarkai és az élei kissé sérültek, belül jó állapotban. 
 

           [Album.] 
           Edited by László Lux, Jenő Szendrői, Ervin Rojkó. 
           Budapest, 1952. 39 pp. + [1 taf.] (colour plate)+ [2] + [72] pp. (full page photos,  
           3 foldouts). 
           Orig. gilded cloth binding. Slightly spotted board, its corners and edges are a bit  
           damaged, inside in good condition. 

35 € 
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 105.   Munkásőrélet. Képek a magyar nép harcaiból, a munkásőrség életéből.  
           Szerkesztette: Máté György.  
           Budapest, 1967. Munkásőrség Országos Parancsnoksága. 238 p.  
           [ebből 1 színes tábla, valamint számos egész oldalas és szövegközti ff képekkel].  
           Kiadói, fém plakettel díszített egészvászon kötésben, műanyag védőtokban.  
           A plakett Farkas Aladár szobrászművész munkája. 
           A védőborító néhol kicsit sérült, a könyv jó állapotban. 
 

           Budapest, 1967. 238 pp. [1 colour plate + full page and inline b&w photos.] 
           Orig. cloth binding decorated with metal plaquette in plastic case. 
           The plaquette Aladar Farkas sculptor's work. 
           Slightly damaged in some places, otherwise in good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 106.   Népünk szeretete. Népművészeink ajándékai Rákosi Mátyás  
           60 éves születésnapjára.  
           Szerkesztette: Bokor Miklós. 
           (Budapest, 1952.) Képzőművészeti Alap. 48 p.  
           Szövegközti és egész oldalas ff és színes képekkel.  
           Állományból kivett könyvtári példány. Kiadói félvászon kötésben.  
           A borító foltos, belül jó állapotban. 
 

           (Budapest, 1952.). 48 pp. 
           With full page and inline b&w and colour pictures. 
           Taken from a library stock.  
           Orig. half-cloth binding. Stained cover, inside in good condition. 

25 € 
 

 
 
 
 
 
 
 107.   Ötéves tervünk: béketerv. 
           Budapest. 1951. Népművelési Minisztérium, 224 p. Szövegközti és egész oldalas 
           ff illusztrációkkal. Kiadói félvászon kötésben.  
           A kötéstábla szélein, sarkain és gerincén apróbb sérülésekkel, a hátoldala  
           halványan foltos, belül jó állapotban. 
 

           Budapest. 1951. 224 pp. With full page and inline illustrations. 
           Orig. half-cloth binding. In the edges and corners of the board and on its spine with tiny  
           damages, faintly stained back board, inside in good condition. 

15 € 

 
 
 
 
 
 
 108.   Rendőri ismeretek kézikönyve. 
           Budapest, [cca. 1960.]. BM ORFK Kiképzési Osztálya, 350 p + 1 t.  
           Szövegközti ff grafikákkal és táblázatokkal. 
           Kereskedelmi forgalomba nem került. Tűzött papírkötésben.  
           A gerince kissé sérült, a hátsó borítója foltos. 
 

           Budapest, [cca. 1960.]. 350 p + 1 plate. With inline graphics and charts. 
           Was not marketed. Pinned paper binding.  
           Little damaged spine, stained back cover. 

25 € 
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109.   Rézkarcok a bányaipar fejlődéséről. 
          Grafikusok: Palics József, Furlán Ferenc, Lenkey Zoltán, Csergezán Pál, Barczi Pál,  
          Gönczi Béla, Czinke Ferenc stb.  
          Budapest, (1964). Képcsarnok Vállalat. [1] (szöveg magyar, angol, francia, német és  
          orosz nyelven) + 23 t. (művészileg ellenőrzött rézkarc). A rézkarcok előtt hártyapapírra  
          nyomott műcímek öt nyelven. 
          Kiadói egészvászon kötésben. 29,5 x 42,5 cm. 
          1 tábla hiányzik. A kötéstábla halványan foltos, a gerince kissé kopottas, a lapok  
          enyhén hullámosak. 
 

          Budapest, (1964). [1 pp. text + 23 taf.]  
          Orig. cloth binding. 
          1 plate is missing. The binding faintly stained, spine slightly worn, pages  
          a little bit wavy. 

40 € 
 

 
 
 
 
 
 
 110.   Soviet calendar 1945. [Szovjet naptár 1945.] 
           Moszkva, (1944.). Foreign Languages Publishing House. [286 + 2 (színes) p.]  
           Egész oldalas és szövegközti képekkel. Kiadói egészvászon tokban.  
           A tok teteje kissé foltos, a gerince sérült, a címlap halványan foltos, egyébként jó  
           állapotban. 
 

           Moscow, (1944.). [286 + 2 (colour) pp.] 
           With full page and inline pictures.  
           Orig. cloth case. Slightly stained case’s top, little damaged spine, faintly stained titel  
           page, otherwise in good condition. 

150 € 
 

 
 

 111.   Szocialista könyvbarátok évkönyve 1948. 
       Összeállította Lányi Margit. A bevezetőt írta Kéthly Anna. Rajzok: Csiky Gyula,  
       Janovits István, Toncz Tibor. Tipográfia: Vértes Jenő. 
       Budapest, [1948.]. Népszava. 1 t. (színes) + 95 + 24 p. (hirdetés). Szövegközti és  
       egész oldalas ff képekkel.  
       Kiadói félvászon kötésben, papírborítóval. 
       A papírborító kissé sérült, a könyv jó állapotban. 

       Budapest, [1948.]. 1 taf. (colour) + 95 + 24 pp. 
       With full page and inline b&w and colour pictures. 
       Orig. half-cloth binding with printed protective cover. 
       The protective cover is slightly damaged, pages in good condition. 

20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 112.   Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról. 
           Budapest, (1953.). Ifjúsági Könyvkiadó. 80 + [2] p.  
           Kiadói félvászon kötésben.  
           A kötéstábla halványan foltos, a sarkai és a szelei kissé sérültek, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, (1953.). 80 + [2] pp. 
           Orig. half-cloth binding.  
           Faintly stained board, a bit damaged corners and edges., inside in good condition. 

25 € 
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 113.   Ünnepek, ünnepélyek az óvodában. Április 4. és május 1. Segédkönyv.  
           Szerkesztette: B. Vince Ágnes. 
           Budapest, 1961. Tankönyvkiadó Vállalat. 159 + 20 p. (ff fotó). 
           Szövegközti ff ábrákkal, kottákkal. Kiadói félvászon kötésben.  
           A kötéstábla halványan foltos, a sarkai és a szelei kissé sérültek, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1961. 159 + 20 pp. (b&w photos). 
           Orig. half-cloth binding. Faintly stained board, slightly damaged corners and spine,  
           inside in good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 114.   Vagyunk az Ifjú Gárda. Emlékezések az ifjúmunkás-mozgalomra 1900-1944. 
           Budapest, 1957. MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete – Móra 
           Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. 301 + [3] p.  
           Kiadói félvászon kötésben. 
           A kötéstábla sarkai kissé sérültek, belül jó állapotban.   
 

           Budapest, 1957. 301 + [3] pp. 
           Orig. half-cloth binding. Slightly damaged corners, inside in godd condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 115.   VÁSÁRHELYI MIKLÓS – RÉVÉSZ GY. ISTVÁN – SOLOHOV, MIHAIL stb:  
           Atombombás gyujtogatók. Portré-sorozat.  
           Karikatúrák: Kukrinyikszi, Jefimov, Toncz Tibor.  
           Budapest, 1951. Művelt Nép Könyvkiadó.176 p. Egész oldalas és szövegközti ff  
           képekkel. Kiadói félvászon kötésben. 
           A könyvtábla kissé kopottas, a sarkai sérültek, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1951. 176 pp. 
           Caricatures: Kukriniksi, Jefimov, Tibor Toncz. 
           With full page and inline b&w pictures. Orig. half-cloth binding. 
           Slightly worn board, a bit damaged corners, inside in good condition. 

20 € 

 
 
 
 
 
 
 116.   Virágzó mezőgazdaság – jómódú nép.  
           Szerkesztette a „Szabad Föld” szerkesztősége. 
           Budapest, 1954. Szikra. 295 + 24 p. (ff fotó). Szövegközti rajzokkal és táblázatokkal.  
           Kiadói egészvászon kötésben. 
           A borító kissé foltos, a gerince alul és felül kopottas, belül jó állapotban. 
 

           Budapest, 1954. 295 + 24 pp. (b&w photos). 
           With inline graphics and charts. 
           Orig. cloth binding. Slightly stained cover, at the top and at the bottom a little worn  
           spine, inside in good condition. 

15 € 
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 117.   VOROSILOV, K[LIMENT] J[EFREMOVICS]: Sztálin és a Szovjetunió  
           fegyveres erői. 
           Budapest, 1951. Szikra Könyvkiadó. 1 t. (Sztálin színes portréja) + 153 + [3] p.  
           Szövegközti rajzokkal és lapszámozáson belül 13 egész oldalas ff dokumentum  
           másolatok, 2 hártyapapírral, amely az orosz dokumentum magyar fordítását  
           tartalmazza). Kiadói, dombornyomott egészvászon kötésben.  
           A szennycímlapon kézzel írt ajándékozási szöveg. 
           A gerince alul és felül kissé kopottas, egyébként jó állapotban. 
 

           Budapest, 1951. 1 taf. (colour portrait of Stalin) + 153 + [3] pp. With many inline  
           graphics. Orig. embossed cloth binding.  
           At the top and the bottom slightly dingy spine, inside in good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 118.   Здравствуй, друг! [Szervusz, barátom!] [Az 1957-es Moszkvai Világifjúsági    
           Találkozó képes albuma orosz, angol, francia és német nyelven.] 
           Művészeti szerkesztő: Igor Dolgopolov. 
           Moszkva, 1957. Molodaja Gvargyija. [192 p. ff, részben egész oldalas képekkel.]  
           Kiadói egészvászon kötésben. 
           A borító néhol sérült, a könyv hibátlan állapotban. 
 

           [Album of the 1957 Moscow World Youth Meeting. Russian, English, French and  
           German.] Art editor: Igor Dolgopolov. 
           Moscow, 1957. [192 pp. with b&w partly full page pictures]. Orig. cloth binding.  
           In some places slightly damaged cover, the book is in perfect condition. 

65 € 

 119.   [Üzbegisztán építészete.] [Képes album. Az előszó orosz és  
      g, angol, francia, német, arab, hindi és kínai nyelven.] 
      rsztvennoje Izdatyelsztvo Hudozsesztvennoj Literaturi  
       4 + 93 p. (egész oldalas színes és ff képekkel).  
      
      l kicsit kopottas, belül jó állapotban. 

      word, Russian, Uzbek, English, French, German, Arab,  
       Hindi and Chinese captions.] 
       Tashkent, 1959. XI + 4 + 93 pp. (full page b&w pictures). 
       Orig. cloth binding. At the top and the bottom slightly dingy spine, inside in 
       good condition. 

20 € 
 

 
 120.   Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 1950-1970. [Emlékalbum.] 
           Szerkesztette, a képeket válogatta és az összekötőszöveget írta: Ölvedi  
           Ignác alezredes. 
           Budapest, 1970. [62 p.]. Egész oldalas képösszeállításokkal és szövegközti ff képekkel.  
           Az első oldalon előnyomott adományozó szöveg, kitöltve, az akadémiaparancsnok  
           aláírásával. 
           Készült a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nyomdájában 100 példányban. Kereskedelmi  
           forgalomba nem került. Kiadói műbőrkötésben. 
           A borító néhol halványan karcos, foltos, belül jó állapotban. 
 

           [Memorial album.] 
           Budapest, 1970, [62 pp.].  
           With full page picture compositions and inline b&w images. 
           Made 100 copies. Was not marketed. Orig. leatherette binding. 
           In some places faintly scratched cover, inside in good condition. 

80 € 

 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
 

    
    
    
    
    

Зодчество узбекистанa. 
 üzbég, a képaláírások orosz, üzbé
 Taskent, 1959. Goszuda
 Uzbekszkoj SzSzR. XI +
 Kiadói egészvászon kötésben. 
 A gerince alul és felü

 [Album. Russian and Uzbek fore
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APRÓNYOMTATVÁNYOK, BROSÚRÁK,  
SZÓRÓLAPOK, KOTTÁK – 

SMALL PRINTS, BROCHURES, LEAFLETS, NOTES 
 
 
 

 
 
 121.   XXVII съезд кпсс, 1986. [Az SZKP XXVII. kongresszusa. 1986.]  
           [Szovjet zsebnaptár.] 
           Tervezte: V. H. Markalova. 
           Moszkva, (1985). Moszkovszkaja Tipografija Goznaka – CK KPSZSZ „Plakat”.  
           [6] + 402 p + 12 t. (egész oldalas műmelléklet.) Benne: kártyanaptár 1986-ra. 
           Papírkötésben, címlapgrafikával illusztrált, a gerincén dombornyomott műanyag  
           tokban, fémlapocskában végződő könyvjelzővel. 
          Jó állapotban. 
 

           [The XVII. Congress of the Communist Party of the Soviet Union.]  
           [Soviet pocket calendar.] 
           Designed by V. H. Markalova. 
           Moscow, (1985). [6] + 402 pp + 12 pl. (full page pictures). 
           Orig., illustrated paper binding. In a plastic, raised spine case with a bookmark ended  
           in a little plate. In good condition. 

25 € 
 
 

 122.   50 éves a Szovjetunió. 1922-1972. [Mappa. A Szovjetunió  
           tagköztársaságainak ismertetése a címerükkel és zászlójukkal.] 
           (Budapest, 1972.). Magyar-Szovjet Baráti Társaság. 15 t.  
           Kiadói, kihajtható mappában. A mappa címlapja halványan  
           foltos, kissé gyűrődött, alul két kisebb beszakadás, a lapok jó  
           állapotban vannak.  
 

           [50 years old Soviet Union. 1922-1972.] 
           [Folder. Brief description of the republics of the Soviet Union  
           with their flags and coats-of-arms together.] 
           (Budapest, 1972.). 15 pl. 
           Orig. collapsible folder. Its title page faintly stained, slightly  
           creased, two smaller tear on its bottom, the plates are in good  
           condition. 

15 € 
 
 

 
 
 
 
 123.   A Kossuth-hídtól az Erzsébet-hídig 1945-1965. A felszabadult főváros  
           húsz éve. [Politikai brosúra.] 
           Budapest, (1965.), MSZMP budapesti Bizottságának Propaganda és Művelődési  
           osztálya. 79 p. Szövegközti és egész oldalas fotókkal, grafikákkal. Fűzve.  
           A borító alsó szélén apró sérülés, a jobb alsó sarkán törés halvány nyoma, 
           belül jó állapotban. 
 

           [From Kossuth bridge to Elisabeth bridge 1945-1965. Twenty years of the  
           released capital city.] [Political brochure.] 
           Budapest, (1965.), 79 pp. With full page and inline photos and graphics.  
           Orig. paperback.  
           Tiny damage on the cover’s bottom edge, faint trace of breakage on its right bottom  
           corner, inside in good condition. 

10 € 
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 124.   A legendás 133 nap. [Brosúra.] 
           [Budapest, 1969.] Kossuth Könyvkiadó. 16 perforált  
           (kitéphető) lap (ff fotó).  
           Tűzve, kiadói papírborítékban. 
           Jó állapotban. 
 

           [The legendary 133 days.] [Brochure.] 
           [Budapest, 1969.] 16 perforated page (b&w photos). 
           Orig. softcover, with protective cover. In good condition.  

20 € 
 

 
 
 
 125.   A Magyar-Szovjet Társaság célja és feladata.  
           [Politikai brosúra.] 
           (Budapest), [cca.1948]. F. k.: Sós Frigyes. 16 p.  
           Szövegközti és egész oldalas ff képekkel.  
           Fűzve, papírkötésben. 
           Jó állapotban. 
 

           [Aim and task of the Hungarian-Soviet Society.]  
           [Political brochure.] 
           (Budapest), [cca.1948]. 16 pp. With full page and inline  
           b&w images. 
           Orig. paperback.  
           In good condition. 

5 € 
 

 
 
 
 
 
 126.   [A Magyar-Szovjet Társaság kiadványai.] [19 db.]  
           1. A szocializmusban a legfőbb érték az ember. [Kiállítás ismertető.] 8 p. (1953.) 
           2. Tájékoztató MSZT-aktivisták részére. 1953. szeptember hó. 5. évf. 9. sz. 16 p. 
           3. MSZT Mozgalom. A Magyar-Szovjet Társaság közlönye. [7 db] 1953. március,  
           április, május, szeptember, október, 1954. február, május, október. 
           4. Új világ. A Magyar-Szovjet Társaság lapja. VII. évf. l954. november 11.  
           5. A Magyar-Szovjet Társaság kiadványa a Nagy Októberi Szocialista  
           Forradalom 37. évfordulójára, 1-9. 1954. 
           Jó állapotban. 
 

           [Publications of the Hungarian-Soviet Society.] [19 pieces.] 
           [Budapest, 1953-1954.] 
           In good condition. 

20 € 

 
 
 
 
 
 
 127.   A magyar választókhoz! Rákosi Mátyás rádióbeszéde 1945 október 6-án.   
           [Propagandafüzet.] 
           Budapest, [1945]. „Szikra” Irodalmi, Lapkiadó és Nyomdai Rt. 15 p.  
           Tűzve, kiadói papírborítékban. 
           A boríték halványan foltos, belül jó állapotban.  
 

           [The hungarian votres! Mátyás Rákosi radio speech on 6 october 1945.]  
           [Propaganda Booklet.] 
           Budapest, [1945]. 15 pp.  
           Orig. softcover, wire stitched, with protective cover. The protective cover is slightly  
           stained, pages in good condition. 

10 € 
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 128.   [A Magyar Vöröskereszt agitációs gyufacímkéi.] [7 db.]  
           Grafikusuk ismeretlen. Ismeretlen kiadás, [cca. 1950.].  
           5,1 x 3,5 cm. Nem voltak felragasztva. Jó állapotban. 
 

           [The Hungarian Red Cross agit-prop match labels.] [7 pieces.] 
           Graphic artist: unknown. Unknown edition, [cca. 1950.]. 
           Unused. In good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 129.   [ALTMANN BERTALAN: Négy mozgalmi plakát terv.] 
           Éljen május 1! (1957.); Éljen alkotmányunk ünnepe! (1956.); 
           Éljen november 7. 2 db [cca. 1957.]. 
           Vízfestmények, cca. 24 x 17,5 cm. 2 db kartonra kasírozva, 2 db kihajtható  
           kartonra kasírozva.  
           A plakáttervek jó állapotban, a kartonok halványan foltosak, kettő  
           szélén apró sérülések.  
 

           [BERTALAN ALTMANN: Four poster designs.]  
           [Long live 1st of May!] (1957). [Long live our Constitution Day!] (1956).  
           [Long live 7th of November.] 2 pieces [cca. 1957.]. 
           Aquarelles, cca. 24 x 17,5 cm, 2 pieces mounted, of 2 on double cardboard. 
           The poster designs are in good condition, faintly stained cardboards,  

Népünk igaz fiához méltóan. [Propagandafüzet.] 
 Katonai Kiadó. (32 p.). Egész oldalas képösszeállításokkal és szövegközti ff képekkel.  
ba nem került. Tűzve, papírkötésben.  

kis sérülés, a hátoldalán tollfirka, a címlap néhol halványan foltos. 

ágharcos forradalmi elődeink emlékére esküszünk. [Propagandafüzet.] 
 Katonai Kiadó. (32 p.). Egész oldalas képösszeállításokkal és szövegközti ff képekkel.    
ba nem került. Tűzve, papírkötésben. A címlap néhol halványan foltos, belül jó állapotban.  

           BÍRÓ GYULA: Az őrszolgálat – harcfeladat. [Propagandafüzet.] 
           Budapest, 1968, Zrínyi Katonai Kiadó. (32 p.). Egész oldalas és szövegközti ff képekkel.  
           Kereskedelmi forgalomba nem került. Tűzve, papírkötésben. A címlap néhol halványan foltos, belül jó állapotban. 
 

           KÖRMENDY ISTVÁN: Váll váll mellett.[Propagandafüzet.] 
           Budapest, 1966, Zrínyi Katonai Kiadó. (32 p.). Egész oldalas képösszeállításokkal és szövegközti ff képekkel.  
           Kereskedelmi forgalomba nem került. Tűzve, papírkötésben. Jó állapotban. 
 

           *** 
gnly to our nation’s true son.] [Propaganda booklet.]            

mpositions and inline b&w images. Was not marketed. 
ing.  
ge’s right side, scrabbled by pen on its back, faintly stained title page in some places. 

o the memory of our revolutionary predecessors.] [Propaganda booklet.] 
ith full page picture compositions and inline b&w images. Was not marketed. 

g. Faintly stained cover in some places, inside in good condition. 

 – Combat tasks.] [Propaganda booklet.] 
ith full page picture compositions and inline b&w images. Was not marketed. 

g. In some places faintly stained cover, inside in good condition.            

der to shoulder.] [Propaganda booklet.] 
ith full page picture compositions and inline b&w images.  

ndition. 
15 € 

           of two slightly damaged on their edges. 
80 € 

 

 
 130.   BALLAGÓ LÁSZLÓ: 
           Budapest, 1967. Zrínyi
           Kereskedelmi forgalom
           A címlap jobb oldalán 
 

           BÍRÓ GYULA: Szabads
           Budapest, 1968, Zrínyi
           Kereskedelmi forgalom
 

 

           LÁSZLÓ BALLAGÓ: [Condi
           Budapest, 1967. (32 pp.). 
           With full page picture co
           Orig. wire stitched paper bind
           A little damage on the title pa
 
           GYULA BÍRÓ: [We swear t
           Budapest, 1968, (32 pp.). W
           Wire stitched paper bindin
 

           GYULA BÍRÓ: [Point-duty
           Budapest, 1968, (32 pp.). W
           Wire stitched paper bindin
 

           ISTVÁN KÖRMENDY: [Shoul
           Budapest, 1966, (32 pp.). W
           Was not marketed. In good co
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 131.   [Biztos jövedelem a szerződéses állattartás.]  
           [Gyufacímke.] [9 db.] 
           Grafikusuk ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1950.]. 5,1 x 3,5 cm.  
           Nem voltak felragasztva. Jó állapotban. 
 

           [Contracted animal keeping is a secure income.] 
           [Match labels. 9 pieces.]  
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1950.]. 
           Unused. In good condition. 

15 € 
 

 
  132.   BIRÓ MAGDA - RÁCZ VERA: Szines csokor –  
            népviseleti kifestőkönyv 10-14 éves gyerekek részére. 
            Budapest, 1953. Kereskedelmi Szakkönyv- és Lapkiadó.  
            16 p. Tűzve, papírkötésben.  
            A gerincén kopásnyomokkal, az első borítéklapon színes  
            ceruzás firkával, belül jó állapotban. 
 

            MAGDA BÍRÓ – VERA RÁCZ: [Colourful bouquet –  
            folk dress colouring book for children of age 11 to 14.] 
            Budapest, 1953. 16 pp. 
            Wire stitched paper binding.  
            With traces of fraying, a colour pencil doodling on the front  
            flyleaf, inside in good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 

séget, békét, biztonságot! [Az MKP politikai brosúrája nőknek az  
 választásokra.] 

p grafikusa ismeretlen. Képszerkesztés, felvételek: Foto Mafirt. 
est, 1947.), F. k.: Kende István, 16 p. Nyomta: Szikra Rt., Budapest.  

Szövegközti ff képekkel. Tűzve.  
y oldalon felül pár centis beszakadások, egyébként jó állapotban. 

ty, peace, safety!] [The MKP’s (Hungarian Communist Party) political    
e for women in the 1947 elections.] 
rtwork: unknown. Editing and photos: Foto Mafirt. 

           (Budapest, 1947.), 16 pp. 
           Wire stitched. Few cm tears on some pages, otherwise in good condition. 

40 € 

 
 134.   [Brosúrák az 1958. november 16-i országgyűlési és tanácsi választásokra.]  
           [2 db.] 
           1. A budapesti tanácsok 8 éve.  
           (Budapest, 1958.) Hazafias Népfront Bp.-i Bizottsága. 38 p.  
           Szövegközti ff ábrákkal. Fűzve, papírkötésben. Jó állapotban. 
 

           2. Rákosmenti hétköznapok 1950-1958. Nyolc év eredményei a XVII. kerületben. 
           (Budapest, 1958.) Hazafias Népfront XVII. Kerületi Bizottsága. 26 + 6 p. (egész  
           oldalas ff képek). Szövegközti ff képekkel. Tűzve. Jó állapotban. 
 

           *** 
 

           [Brochures of the parliament and assembly elections of 16 november 1958.]  
           [2 pieces.]  
 

           1. [8 years of the Budapest councils.] (Budapest, 1958.). 38 pp. Paperback. 
 

           2. [Everydays of Rákosmente 1950-1958.] (Budapest, 1958.).  
           26 + 6 pp. (full page b&w images). Wire stitched. In good condition. 

5 € 

 
 
 
 
 
 
 133.   Bő
           1947-es
           A címla
           (Budap
           
           Néhán
 

           [Plen
           brochur
           Cover a
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 135.   CSAO HUE HAI: Kádár János egykori magyar főtitkár portréja.  
           2002 februárjában Budapesten. [Tusfestmény, a festő pecsétjével.] 
           [Készült születésének 90. évfordulójára.] 
           28,5 x 20 cm. Paszpartuban. 
           Jó állapotban. 
 

           CSAO HUE HAI: [Portrait of János Kádár.] [Monochrom ink painting with the  
           painter’s signet.] [Made for the 90th birth anniversary.] 
           28,5 x 20 cm. 
           Matboarded. In good condition. 

100 € 
 

 
 136.   [Doboló úttörő.]. [Gyufacímke.]  
           Grafikusa ismeretlen. Budafoki Gyufagyár, Budafok, cca. 1960. 15,3 x 10,5 cm. Felvágatlan ív. 
           Nem volt felragasztva. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           [15 éve alakult meg a Magyar Úttörők Szövetsége.] [Gyufacímke.]  
           Grafikusa ismeretlen. Ismeretlen kiadás, 1961. 3,5 x 5,1 cm. 
           Nem volt felragasztva. Jó állapotban. 
 

           *** 
 

           [Drumming pioneer.] [Match label.] 
           Graphic artist: unknown. Unknown edition, 1961. Uncut sheet, unused. In good condition. 
 

           Includes:  
 

           [The 15 years ago established Hungarian Association of Pioneers.] [Match label.]  
           Graphic artist: unknown. Unknown edition, 1961. Unused. In good condition. 

5 € 
 

 
 
 
 137.   DUNAJEVSZKIJ, [ISZAAK OSZIPOVICS]: Dalok a „Vidám vásár” c. filmből.  
           [Nyomtatott kotta magyar és orosz nyelven.]  
           A címlap grafikusa ismeretlen. Magyar szöveg: Kőváry György. 
           Budapest, [cca. 1950.]. Magyar Szovjet Társaság. 8 p. Nyomta: Zeneműnyomda,  
           Budapest. Tűzve.  
           A címoldal jobb alsó sarka szamárfüles, a hátsó oldal kissé foltos.  
 

           [ISAAK OSIPOVICH] DUNAYEVSKY: [Songs from the „Fun fair” (1949) FILM.]  
           [Printed note. Hungarian and Russian.] 
           Cover artwork: unknown. Hungarian text: György Kőváry. 
           Budapest, [cca. 1950.]. 8 pp. Wire stitched.  
           Dog-eared right bottom cover’s corner, slightly stained back side. 

10 € 

 
 
 
 
 
 
 138.   Egyesült erővel a szocializmus teljes felépítéséért. Hatvanéves az Építő-, 
           Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete. [Politikai brosúra.] 
           (Budapest, 1963.). 48 p. Egész oldalas és szövegközti ff képekkel gazdagon  
           illusztrált. Tűzve, papírkötésben.  
           A borítója kissé sérült, egyébként jó állapotban. 
 

           [With united power for the complete building of socialism.] [Political brochure.]  
           (Budapest, 1963.). 48 pp. Richly illustrated with full page and inline b&w pictures.  
           Wire stitched paper binding.  
           Slightly damaged cover, otherwise in good condition. 

8 € 
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 139.   Előre az ötéves terv teljesítéséért. 1953. [Letéphető lapú kisnaptár.] 
           Budapest, (1952.). Művelt Nép Könyvkiadó. 54 p. 8,4 x 6 cm.  
           Tűzve, felül fém rögzítőszalaggal összefogva. 
           A fém rögzítőszalag kissé rozsdás, a címlap foltos, az utolsó hat lap  
           szamárfüles, foltos, néhány belső oldalán kézzel írt bejegyzések. 
 

           [Forward for fulfilling the 5 years plan. 1953.]  
           [Small block calendar.] 
           Budapest, (1952.). 54 pp. 
           Wire stitched, fixed by metal band on its top.  
           Slightly foxy metal band, dog-eared, stained ending 6 pages,  
           with handwritten bookings on the some inner pages. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 140.   [Emlékfüzet Sztálin 71. születésnapjára.] 
           A címlap grafikusa ismeretlen. 
           (Budapest), [cca. 1949.]. Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége  
           Agitációs Osztály. 16 p. Egész oldalas és szövegközti ff képekkel.  
           Tűzve, papírkötésben.  
           Jó állapotban. 
 

           [Memorial booklet for Stalin’s 71. birthday.]  
           Cover artwork: unknown. 
           (Budapest), [cca. 1949.]. 16 pp. With full page and inline b&w pictures.  
           Wire stitched, paper binding.  
           In good condition. 

20 € 

 ünnepe. [Gyufacímke.]  
ca. 1960]. 5,1 x 3,5 cm. 

yufacímke.] 
1959. 5,1 x 3,5 cm. 

ration of our release.] [Match label.] 
tion. Unused. In good condition. 
month.] [Match label.] 
tion. Unused. In good condition. 

5 € 

 
 
 
 
 142.   Éljen Május 1, a nemzetközi munkásosztály  
           harcos seregszemléje! [Propaganda brosúra.] 
           A címlap grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás. 1950. 45 p.  
           Tűzve, papírkötésben.  
           Jó állapotban. 
 

           [Long live 1st of May the militant march of the  
           international working class.] [Political brochure.] 
           Cover artwork: unknown. 
           Unknown edition. 1950. 45 pp. 
           Wire stitched paper binding.  
           In good condition. 

5 € 

 
 
 
 
 141.   Éljen áp
           Grafikusa is
           Nem volt
                          

           Magyar-Szo
           Grafikusa 
           Nem volt
 

           *** 
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 143.   Énekeljetek munkásőrök. [Nyomtatott kottás füzet.] 
           Budapest, (1971.). Munkásőrség Országos Parancsnokság Propaganda és  
           Sajtóosztálya. 29 p. Fűzve, papírkötésben.  
           Borítója kissé foltos, hátoldalán alul kisebb szakadás, megragasztva, belül jó  
           állapotban. 
 

           [Sing workers’ militiamen.] [Printed note booklet.] 
           Budapest, (1971.). Munkásőrség Országos Parancsnokság Propaganda és  
           Sajtóosztálya. 29 pp. Paperback.  
           Slightly stained cover, smaller tear on its back, glued, inside in good condition. 

5 € 
 

 
 
 
 
 
 
 144.   Farkas Bertalan és Valerij Nyikolajevics Kubaszov az űrkabin  
           ablakában. [Vésett, égetett furnérlemez.] 
           Készítője ismeretlen, [cca. 1980.]. 30,5 x 25,5 cm. 
           Néhol halványon foltos, egyébként jó állapotban. 
 

           [Bertalan Farkas and Valeriy Nikolayevich Kubasov in the  
           capsule’s window.] [Graven, burnt plywood]. 
           Unknown maker, [cca. 1980.]. 
           Faintly satined in some places, otherwise in good condition. 

30 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 145.   Harc a kémekkel. [Politikai brosúra.] 
           A címlap grafikusa ismeretlen. 
           (Budapest),[cca. 1958.]. BM ORFK Politikai (nevelő) Osztály. 12 p. Egész oldalas  
           képösszeállításokkal. Tűzve (a tűzőkapocs hiányzik), papírkötésben.  
           Utolsó két oldala alul kissé sérült, egyébként jó állapotban.  
 

           [Fight with spies.] [Political brochure.] 
           Cover artwork: unknown. 
           (Budapest),[cca. 1958.]. 12 pp. With full page picture compositions. Paperback.  
           Slightly damaged ending 2 pages’ bottom, otherwise in good condition. 

25 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 146.   [Internacionalisták sarló-kalapácsos vörös zászlóval.] [Nyomat.] 
           Grafika: AX. 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1950.]. 32,5 x 23,3 cm. Kemény papírra kasírozva.  
           Kissé hullámos, enyhén besárgult. 
 

           [Internationalits with hook-and-hammer red flag.] [Print.] 
           Graphics: AX. 
           Unknown edition, [cca. 1950.]. 
           Mounted, slightly wavy, a little bit yellowish. 

5 € 
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 147.   Internationale. Kommunista-himnusz. A Magyar Tanácsköztársaság hivatalos   
           kiadása. [Nyomtatott kotta énekre és zongorára.]  
           Grafika: Bíró (Mihály). 
           Budapest, 1919. május 1. Érdekes Újság (különszám) 4 p. Litográfia. 
           A címlapon tulajdonosi pecsét halvány nyomai, egyébként jó állapotban. 
 

           [Internationale. Communist anthem. Official edition of The Hungarian Council  
           Republic.] [Printed note.] 
           Graphics: (Mihály) Bíró. 
           Budapest, 1919. 4 pp. 
           Faint trace of the former owner’s stamp on the title page,  
           otherwise in goode condition. 

100 € 
 

 148.   J(urij) A(lekszejevics) Gagarin – 1961. árp. 12. [Gyufacímke.] [2 db.] 
           Grafikusuk ismeretlen. Ismeretlen kiadás, [cca. 1961.]. 5,1 x 3,5 cm. 
           Nem voltak felragasztva. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           [Űrhajózás témájú gyufacímkék.] [11 db.]  
           Grafikusuk ismeretlen. Ismeretlen kiadás, [cca. 1961]. 5 x 3,5 cm.  
           Nem voltak felragasztva. Jó állapotban. 
 

           *** 
 

          J(ury) A(lekseyevich) Gagarin – 1961. apr. 12. [Match label.] [2 pieces.] 
          Graphic artist: unknown. Unknown edition, [cca. 1961.]. Unused. In good condition. 
 

          Includes:  
 

          [Astronautical match labels.] [11 pieces.] 
          Graphics: unknown. Unknown edition, [cca. 1961.]. Unused. In good condition. 

10 € 
 

 149.   Jelentsd a tanácsnál – Talált bombát kerítsd körül. [Gyufacímke.]  
           Grafikusuk ismeretlen. Ismeretlen kiadás, [cca. 1947.]. 3,5 x 5,1 cm.  
           Nem volt felragasztva. Jó állapotban. 
 

           Életünket védi a tűzszerész. [Gyufacímke.]  
           Grafikusa ismeretlen. Ismeretlen kiadás, [cca. 1947.]. 4,5 x 3,5 cm. 
           Nem volt felragasztva. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           [Tűzrendészeti gyufacímkék.] [12 db.]  
           Grafikusuk ismeretlen. Ismeretlen kiadás, [cca. 1950.]. 5,1 x 3,5 cm. 

 Nem voltak felragasztva. Jó állapotban. 

port to the council – Mark the found bomb.] [Match label.] 
  Graphic artist: unknown. Unknown edition, [cca. 1947.]. Unused. In good condition. 

omb-disposal expert saves our lives.] [Match label.] 
  Graphic artist: unknown. Unknown edition, [cca. 1947.]. Unused. In good condition. 

es: 
preventative match labels.] [12 pieces.] 

  Graphic artist: unknown. Unknown edition, [cca. 1950.]. Unused. In good condition. 
15 € 

 
 
 150.   К звездам! [A csillagokba!] [Gagarin űrrepülése alkalmából megjelent brosúra orosz,  
           angol, francia, spanyol és német nyelven.] 
           [Moszkva, 1961.], APN [hírügynökség] (Novosti Press Agency). [24] p.  
           (ff fotókkal). Tűzve, kiadói borítékban.  
           Jó állapotban. 
           [Into the stars!] [Brochure published on the occasion of Gagarin’s space flyght.  
           Russian, French, Spanish and German.] 
           [Moscow, 1961.], APN. [24] pp. (with b&w photos). Orig. Softcover.  
           In good condition. 

20 € 
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 151.   Календарь школьника 1972. [Iskolás naptár 1972.]  
           [Letéphető lapú kisnaptár.] 
           Moszkva, (1971.). Politizdat. 372 p. 13,4 x 7,8 cm. Tűzve, felül fém  
           rögzítőszalaggal összefogva.  
           A címlap jobb felső szélén kis hiány, a hátsó lap halványan foltos,  
           belül jó állapotban. 
 
           [School calendar 1972.] [Small block calendar.] 
           Moscow (1971.). 372 p. Wire stitched, fixed by metal band on its top.  
           Little missing on the right top edge of the title page, slightly stained back  
           page, inside in good condition. 

30 € 
 

 
 152.   Kommunisták a textilmunkásokért. [Az MKP brosúrája  
           az 1947-es választásokra.] 
           A címlap grafikusa ismeretlen. 
           (Budapest, 1947.), F. k.: Köböl Józsefné. 24 p. Egész  
           oldalas képösszeállításokkal és szövegközti ff képekkel.  
           Tűzve, papírkötésben.  
           Jó állapotban. 
 

           [Communists for the textil workers.] [The MKP’s  
           (Hungarian Communist Party) brochure for the elections  
           1947.] Cover artwork: unknown. 
           (Budapest, 1947.), 24 pp. With full page picture collections  
           and inline b&w images. Wire stitched paper binding.  
           In good condition. 

40 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 153.   Kína rövid ismertetése. [Propaganda kiadvány Kínáról.] 
           Peking, [cca. 1973.]. Kínai Nemzetközi Kereskedelmet Elősegítő Bizottság. [34 p.] Egész oldalas és szövegközti     
           színes képekkel gazdagon illusztrált. Tűzve.  
           Az utolsó előtti oldalon néhány sor tollal aláhúzva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Brief description of China.] [Propaganda issue about China.] 
           Peking, [cca. 1973.]. [34 p.] Richly illustrated by full page and inline colour pictures. Wire stitched.  
           Before the last page some lines underlined by pen, otherwise in good condition. 

10 € 
 
 
 154.   Ленинград. [Leningrád] [Gyufacímke.] 
           Grafikusa ismeretlen. Ismeretlen szovjet kiadás, [cca. 1960.].  
           11,1 x 22,8 cm. Nem volt felragasztva. Jó állapotban. 
 

           [Leningrad.] [Match label.]  
           Graphic artist: unknown. Unknown Soviet edition, [cca. 1960.]  
           Unused. In good condition. 

 
 
        Гагарин. [Gagarin] [Gyufacímke.] 
        Grafikusa ismeretlen. Ismeretlen szovjet kiadás, 1961. 10,7 x 7,4 cm.  
        Nem volt felragasztva. Felül halványan foltos, egyébként jó állapotban. 
 

        [Gagarin.] [Match label.] 
        Graphic artist: unknown. Unknown Soviet edition, 1961.  
        Unused. Faintly stained top, otherwise in good condition. 

10 € 
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 155.   Magyar Állami Nyomda naptára  
           1948. 
           Budapest, 1947. Magyar Állami  
           Nyomda. 160 p. 13,8 x 9,5 cm.  
           Fűzve, kiadói borítékban.  
           Jó állapotban. 
 

           [Hungarian State Printing’s  
           calendar 1948.] 
           Budapest, 1947.  
           Paperback in good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 156.   [Mao Ce-tung] [Kínai propaganda emléklap.]  
           Ismeretlen kiadás, 1955. 15 x 10 cm. A hátoldalán kézzel írt cirill betűs szöveg. 
          Jó állapotban. 
 

           [Mao Zedong] [Chinese propaganda memorial card.] 
           Unknown edition, 1955. 
           In good condition. 

20 € 
 

 157.   Május 1. Népünnepélyek műsora. [Budapesti műsorfüzet művészi alkotások szövegével.] 
           A címlap grafikusa ismeretlen. (Budapest), 1950. Május 1 Rendezőbizottság. [14 p.]  
           Papírtokban. A papírtok hátsó oldala halványan foltos, belül jó állapotban.  
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Az 1950. évi május 1-i villamosforgalom menetrendje.  
           Budapest, 1950. Szikra Lapnyomda N. V. [4 p.] Jó állapotban. 

 Hozzá tartozik: 
 Május1. Műsorfüzet. 
 Budapest Fővárosi Tanács VB. népművelési osztálya, [cca. 1952.]. [24 p.] Tűzve. Jó állapotban. 
 *** 
[Program of 1 May jollities’.] [Budapest program guide with the text of the works of art.] 

 Cover art work: unknown. 
 (Budapest), 1950. [14 pp.] In paper case. Faintly stained case’s back side. 

 Includes: 
 [Timetable of the tram traffic on 1 May 1950.] Budapest, 1950. [4 pp.] In good condition. 

 Includes: 
 [1 May. Programme booklet.] Budapest, [cca. 1952.]. [24 pp.] Paperback in good condition. 

10 € 

 
 
 
 
 158.   Megvédjük a békét. Konferencia a béke védelmében 1949. június 17-18. 
           [Politikai brosúra.] 
           Címlapgrafika: Bánhidi [Andor]. 
           (Budapest, 1949.). A Megvédjük a Békét Mozgalom Országos Tanácsának kiadása.  
           158 p. Egész oldalas és szövegközti ff képekkel. Fűzve, papírkötésben.  
           A borító kissé foltos, kopottas, a szélei enyhén sérültek. 
 

           [We save the peace. Conference in order to protect the peace 17-18 june 1949.]  
           [Political brochure.] 
           Cover art work: [Andor] Bánhidi. 
           Budapest, 1949.). 158 pp. Paperback.  
           Slightly stained cover, its edges are a bit damaged. 

6 € 
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 159.   Most adom be a tojást, mert több pénzt kapok érte. 
           [Agitációs szórólap.] 
           Grafika: Pál György. 
           Budapest, [1954?]. Élelmezési Minisztérium Tájékoztatási  
           Osztálya. 4 p. 
           Középen hajtás nyoma, jobb széle a címoldalon erősen sérült,  
           hiányos, hátoldalán ugyanott kisebb beszakadások. 
 

           [I give the eggs now, because i get more money for it.]  
           [Agit-prop leaflet.] 
           Graphics: György Pál. 
           Budapest, [1954?]. 4 pp. 
           Trace of folding in the middle, damaged, incomplete right  
           edge, smaller tears on the back side in the same place. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 160.   Nagygyűlés a Vörös téren. N[yikita]. Sz[ergejevics] Hruscsov elvtárs beszéde.  
           Fidel Castro elvtárs beszéde. 
           (Budapest), 1963. Szovjet Híradó. 8 p. (A Szovjet Híradó VII. évfolyam 10.  
           számának melléklete.) 
           A boríték halványan foltos, egyébként jó állapotban. 
 

           [General meeting on the Red square. Comrade N(ikita) S(ergeyevich)  
           Khrushchev’s speech. Comrade Fidel Castro’s speech.] 
           (Budapest), 1963. 8 pp. 
           Faintly stained cover, otherwise in good condition. 

5 € 
 
 161.   Népi demokráciánk eredményei. Ezzel érvelj! [Politikai brosúra.] 
           Budapest, [cca. 1949.]. Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Agitációs Osztály, 32 p.  
           Benne: Géppel írt igazolvány agitációs tanfolyam elvégzéséről. 
           (Falusi Népnevelők Kiskönyvtára.) Tűzve, papírkötésben. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           A magyar szabadságért és függetlenségért. Amit minden asszonynak tudni kell!  
 [Politikai brosúra.] 
 (Budapest), [cca. 1949.]. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. 12 p.  

őadás az asszonykörök számára 1.) Fűzve, papírkötésben. Jó állapotban. 

people's democracy. Reason with this!] [Political brochure.] 
 Budapest, [cca. 1949.]. 32 pp. 

out agitational course completion in it. 
per binding. In good condition. 

garian freedom and independence. What every woman must know.]  

12 pp. Paper binding. In good condition. 
5 € 

 
 
 
 
 
 
 162.   Népnevelő. Zsebkönyv 1955 évre. 
           (Budapest, 1954.). MDP KV. Agitációs Propaganda Osztálya. 120 + [8] p. 
           Szövegközti ábrákkal és táblázatokkal. Egészvászon kötésben.  
           Az előzéklapokon és a naptár részen kézi beírások, egyébként jó állapotban. 
 

           [People educational. Pocket book for the year 1955.] 
           (Budapest, 1954.). 120 + [8] pp. Orig. cloth binding.  
           Handwritten notes on the flyleaves and the calendar part,  
           otherwise in good condition. 

15 € 
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 163.   [Nyár.] [Iskolai szemléltető kép.] 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1960.]. 35 x 50 cm. Ofszetnyomat  
           kartonra nyomva.  
           A lap hullámos, a szélei kissé sérültek, néhány helyen a  
           festékpigment töredezett, hiányos. 
 

           [Summer.] [School illustrative picture.] 
           Unknown edition, [cca. 1960.]. Ofset on board. 
           Wavy board, slightly damaged edges, in some places  
           broken, incomplete pigment. 

20 € 
 

 
 
 164.   Пригласительный билет 48 октябрь. [Nyomtatott meghívó  
           a NOSZF 48. évfordulójára rendezett ünnepségre  
           Moszkvában.]  
           Ismeretlen kiadás, 1965. 9 x 13,8 cm. Kinyitható.  
           Jó állapotban. 
 

           [Printed invitation card to the 48th anniversary celebration  
           of the Great October Socialist Revolution in Moscow.]  
           Unknown edition, 1965. Openable.  
           In good condition. 

5 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 165.   Szocialista versenyszerződés az 5 éves terv első évére.  
           [Kitöltetlen vállalási űrlap.] 
           Budapest, 1950. Nyomtatványellátó N. V. 8 p. Fűzve.  
           Jó állapotban.  
 

           [Socialist competition contract for the first year of the 5 Years Plan.]  
           [Blank offering form.] 
           Budapest, 1950. 8 pp. Paper-bound.  
           In good condition. 

10 € 
 

 166.   Szovjetunió, 1961. [Propaganda kiadvány a Szovjetunióról Gagarin űrrepülése alkalmából.] 
           Ismeretlen kiadás, (1961.) 40 p. Egész oldalas és szövegközti ff és színes képekkel gazdagon illusztrált.  
           Tűzve, papírkötésben.  
           Benne külön lapon: Szovjet ember a világűrben! Jurij Alekszejevics Gagarin. [Egylapos ismertető.] 
           Jó állapotban. 
 

           Soviet Union. 1961. [Propaganda issue about the Soviet Union on the occasion of Gagarin’s space flight.]  
           Unknown edition, 1961. 40 pp. Richly illustrated with full page and inline b&w pictures. 
           Includes a one page prospectus: [Soviet man int he space! Yury Alekseyevich Gagarin.] 
           Wire stitched, paper binding. In good condition. 

20 € 
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 167.   [Szórólapok az 1949. május 15-i országgyűlési választásra.] [6 db.] 
           1. Dolgozó Postatiszt! 2. Postás nyugdíjasok és postás özvegyek! 3. Famunkás! 4. MAORT  
           dolgozói! 5. Vállalatok, bankok, intézmények dolgozó női! 6. Szaktársak! Vendéglátóipari  
           dolgozók! 
           [Budapest], (1949.). [Az ágazati szakszervezetek kiadásai], 6 x 4 p. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Népfront-választással ötéves tervünkért, a békéért! [Politikai brosúra az 1953. május 17-i  
           országgyűlési választásra.] 
           [Budapest], (1953.). A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa. 24 p. 
           Szövegközti ff képekkel. Tűzve, papírkötésben. Jó állapotban. 
 

           *** 
 

           [Leaflets for the parliamentary elections of 15 may 1949.] [6 pieces.] 
           1. [Working post officer!] 2. [Retired and widow postmen!] 3. [Woodworker!] 4. [MAORT’s  
           workers!] 6. [Working women of industries, banks, institutions.] 6. [Worfellows!] 
           [Budapest], (1949.). 6 x 4 pp. In good condition. 
 

           Includes: 
 

           [With popular front election for our 5 Years Plan, for the peace!] [Political brochure for  
           the parliamentary election of 17 May 1953.] 
           [Budapest], (1953.). 24 pp. Wire stitched paper binding. In good condition. 

30 € 
 

 
 
 
 168.   Sztálin nyilatkozik a legidőszerűbb kérdésekről. Sztálin válaszai Alexander  
           Wertnek, a „Sunday Times” moszkvai tudósítójának 1946. szeptember 17-én hozzá  
           beterjesztett írásbeli kérdéseire. [Szórólap.]  
           (Budapest, 1946.). F. k.: Wagner Anna. 2 p. Nyomta: Athenaeum Rt., Budapest. 
           A jobb felső sarkán hiány és barna folt, felül, jobb oldalon a szélen kissé sérült,  
           középen hajtás nyoma. 
 

           [Stalin declares about the most timely issues. Stalin’s answers to Alexander 
           Wert the Moscow reporter of the Sunday Times to his written questions  
           submitted on 17 September 1946.] [Leaflet.] 
           (Budapest, 1946.). 2 pp.  
           A little missing and a braun spot on its right corner, slightly damaged on its right edge,  
           trace of folding int he middle. 

5 € 

 
 
 169.   TABI LÁSZLÓ: Egészségünk ábécéje. [Egészségügyi  
           felvilágosító füzet.] 
           Grafika: Vilnrotter (Miklós). 
           Budapest, (1952.), Egészségügyi Minisztérium. (14 p.). Tűzve.  
           Jó állapotban. 
 

           LÁSZLÓ TABI: [Our health’s alphabet.] [Health explanatory  
           booklet.] 
           Graphics: (Miklós) Vilnrotter. 
           Budapest, (1952.), (14 pp.). Wire stitched. In good condition. 

20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 170.   Tiszti zsebnaptár 1955. 
            Budapest, (1954.), Katonai Kiadó, 127 p. + 1 kihajtható térképmelléklet. 
            Egészvászon kötésben.  
            A kötés a gerincnél egészen kicsit kopottas, belül jó állapotban. 
 

            [Officer pocket calendar 1955.] 
            Budapest, (1954.), 127 pp. + 1 map (foldout). Orig. cloth binding.  
            A little bit worn spine, inside in good condition. 

20 € 
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 171.   Ünnepély a Globus Nyomdában. [Meghívó.] 
           (Budapest), 1954. (Globus Nyomda). 13 x 8 cm, kinyitható. 
           A belső első és a hátsó oldala halványan foltos. 
 

           [Celebration in the Globus Press.] [Invitation card.] 
           (Budapest), 1954. 
           Faintly stained inner first page and back. 

5 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 172.   Úttörő zsebkönyv 1969/70. 

dó Vállalat. 127 p. Szövegközti és egész oldalas, képekkel, grafikákkal.  

lül jó állapotban. 

nd inline pictures and graphics. Paperback.  
aces, inside in good condition. 

10 € 

OKLEVELEK, EMLÉKLAPOK – 

DIPLOMAS, MEMORIAL PAGES 

 
 
 
 
 
 
 
173.   [A „Budapest-Hanoiért” hónap emléklapja.] 
          Az emléklap tervezője ismeretlen, a lapon lévő grafika eredetijét  
          Kasitzky Ilona készítette.  
          Ismeretlen kiadás, 1968. 39 x 28,5 cm. Az MHSZ Budapesti Vezetősége  
          szárazpecsétjével, az MHSZ budapesti titkára aláírásával. 
          A lapok alsó, ill. oldalsó szélei kissé sérültek. 
 

          [Memorial card of the „Budapest for Hanoi” month.] 
          Designer: unknown. Graphics: Ilona Kasitzky. 
          Unknown edition, 1968. With an embossed stamp of the Hungarian  
          National Defence Sport Association’s Budapest Management,  
          signed by its secretary. 
          Slightly damaged bottom, right and left edges. 

15 € 

           Szerkesztette: Vasvári Ferenc. 
           Budapest, 1969. Ifjúsági Lapkia
           Fűzve, kiadói borítékban.  
           A boríték néhol halványan foltos, be
 

           [Pioneer pocketbook 1969/70.] 
           Edited by Ferenc Vasvári. 
           Budapest, 1969. 127 p. Full page a
           Slightly stained cover in some pl
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174.   [Díszoklevél a VI. békekölcsönjegyzés sikeréért  
          végzett jó munkáért.]  
          Grafikusa ismeretlen.  
          Kiadó: Sp./I. 1955. 24 x 33,5 cm. Az MDP helyi  
          párbizottsága pecsétjével, a párttitkár aláírásával. 
          Középen keresztben hajtás, a két bal oldali sarkán törés  
          halvány nyoma. 
 

          [Honorary diploma for the good work performed for the  
          VI. peace loan underwrinting’s success.] 
          Graphic artist: unknown. 
          Publisher: Sp./I. 1955. Signed by the local party secretary  
          of the Hungarian Workers’ Party.  
          Faint trace of folding in the middle, faint trace of breakage  
          on the two left corners. 

10 € 
 

 
 
 175.   [Díszoklevél a DISZ-ben végzett jó munkáért.] [Selyemre nyomott,  
           kézzel festett oklevél.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1952.]. Oklevél: 25,5 x 20 cm, teljes méret: 42,5 x 30,5 cm.  
           Előnyomott, lezárt, puha papír paszpartuban, felülcimkézve. 
           A paszpartu néhol halványan foltos, kissé hullámos, az oklevél jó állapotban. 
           (Egy korábban más célra szánt oklevelet átfestettek, a szövegét kitakarták egy  
           kézzel írt papírcsíkkal.) 
 

           [Honorary diploma for the good work performed in the DISZ (Working Youth      
           Association).] [Hand coloured diploma printed on silk.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1952.]. In a pre-printed, closed matboard, overlabeled.  
           In some places faintly stained and slightly wavy matboard, the diploma is in good  
           condition. 

30 € 
 

 
 
 
 176.   [Díszoklevél a jó pártmunkáért.] [Selyemre nyomott, kézzel színezett oklevél.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1952.]. Oklevél: 25 x 20 cm, teljes méret: 43,3 x 30,8 cm.  
           Előnyomott, lezárt, puha papír paszpartuban.  
           A paszpartu néhol halványan foltos, az alsó sarkain gyűrődések, három helyen  
           beszakadt, amit hátulról megerősítettek, az arany nyomás néhol kopottas.  
           Az oklevélen felül az arany szöveg kissé kopottas. 
 

           [Honorary diploma for the good party work.] [Handcoloured diploma printed  
           on silk.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1952.].  
           In a pre-printed, closed, in some places faintly stained, slightly damaged matboard.  
           On the top of the diploma the golden text is a little bit aged. 

20 € 

 
 
 
 177.   [Díszoklevél a minőségi munkáért.] [Selyemre nyomott, kézzel színezett oklevél.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1952.]. Oklevél: 25,5 x 20 cm, teljes méret: 43,3 x 30,5 cm.  
           Előnyomott, lezárt, puha papír paszpartuban.  
           A paszpartu néhol halványan foltos, a kivágásnál bal oldalon kis beszakadás, az  
           arany nyomás kicsit kopottas. Az oklevél alul foltos: korábbi festés vagy  
           applikáció nyoma. 
 

           [Honorary diploma for the prime work.] [Handcoloured diploma printed on silk.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1952.].  
           In a pre-printed, closed, in some places faintly stained matboard. Little tear at the  
           offcat’s left side, slightly aged golden printing. Stained diploma’s bottom: trace of  
           previous painting or application. 

20 € 
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 178.   [Díszoklevél a szakszervezetben végzett jó munkáért.] [Selyemre nyomott  
           és kézzel színezett oklevél.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1952.]. Oklevél: 25,5 x 20 cm, teljes méret: 43 x 30,5 cm.  
           Előnyomott, lezárt, puha papír paszpartuban.  
           A paszpartu néhol halványan foltos, a jobb szélén kis beszakadás, a jobb alsó  
           sarka kissé sérült, az arany nyomás kopottas, az oklevél jó állapotban. 
 

           [Honorary diploma for the good work in the labor union.] 
           [Handcoloured diploma printed on silk.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1952.].  
           In a pre-printed, closed, in some places faintly stained, in some places slightly  
           damaged matboard with a little bit aged golden printing. The diploma  
           is in good condition. 

30 € 

 
 
 
 179.   [Díszoklevél a szakszervezetben végzett jó munkáért.] [Selyemre nyomott  
           és kézzel színezett oklevél.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1952.]. Oklevél: 25 x 20 cm, teljes méret: 43 x 30,8 cm.  
           Előnyomott, lezárt, puha papír paszpartuban.  
           A paszpartu néhol halványan foltos, a jobb szélén apró beszakadások, az oklevél jó  
           állapotban. 
 

           [Honorary diploma for the good work in the labor union.] [Handcoloured  
           diploma printed on silk.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1952.].  
           In a pre-printed, closed, in some places faintly stained matboard, tiny tears on its  
           right side. The diploma is in good condition. 

30 € 
 

 
 
 
 
 180.   [Díszoklevél díszszemlén folyó versenyen elért helyezésért.]  
           Grafika: Gerritsen [Vilmos?].  
           Ismeretlen kiadás, 1949. 35,5 x 24,8 cm. A Honvédelmi Minisztérium Légvédelmi  
           Tüzér Szemlélősége szárazpecsétjével, olvashatatlan aláírással. 
           Középen hajtás nyoma, a sarkain apró sérülések egyébként jó állapotban. 
 

           [Honorary diploma for the achieved result in the competition held  
           in the parade.] 
           Graphics: [Vilmos?] Gerritsen. 
           Unknown edition, 1949. With an embossed stamp of the [Hungarian] Ministry of  
           Defence Anti-aircraft Artillery and an unreadable sign. 
           Trace of folding in the middle, tiny damages on its corners, otherwise in  
           good condition. 

15 € 

 
 
 181.   Elismerésül a jó szakszervezeti munkáért Jancsó Tibor elvtársnak. Központi  
           Igazgatás Üzemi Bizottság. [Selyemre festett, kézzel írt oklevél.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, 1954. Oklevél: 31 x 24 cm, teljes méret: 43 x 30,7 cm.  
           Kézzel írt és keretezett puha papír paszpartuban.  
           Korábban középen félbehajtva. A paszpartu szélei és sarkai kissé sérültek, az  
           oklevél jó állapotban. 
 

           [Recognition of the good work of trade union to comrade Tibor Jancsó.  
           Centralised Management Trade Committee. [Painted silk, hand-written diploma.] 
           Graphics: unknown. 
           Unknown edition, 1954. In handwritten framed in soft paper matboard.  
           Previously folded in half. Slightly damaged matboard’s corners and edges, the  
           diploma is in good condition. 

30 € 
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 182.   [Emléklap a Sztálin-híd felépítésében végzett kiváló munkáért.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, 1950. 34 x 24 cm. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium  
           szárazpecsétjével, Bebrits Lajos miniszter nyomtatott aláírásával. 
           Középen hajtás, bal oldalon alul törések nyomai, a szélek és a sarkok kissé sérültek. 
 

           [Memorial card for the prime work performed in building of the Stalin-bridge.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, 1950. 
           Folding in the middle, traces of breakages, slightly damaged edges and corners. 

10 € 
 

 183.   [Emléklap az 1953. évi országgyűlési választás  
           győzelméért végzett kiváló munkáért.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           Budapest, 1953. MDP I. kerületi Párbizottsága. 22 x 31 cm.  
           A kerületi párbizottság pecsétjével, a titkár aláírásával. 
           Bal oldalon és alul törések nyomai, a szélek kissé sérültek. 
 

           [Memorial card for the prime work performed for the 1953  
           parliamentary elections victory.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Budapest, 1953. With the stamp of the Hungarian Workers'  
           Party Committee of District I., signed by the secretary. 
           Traces of breakages on its left top and bottom, slightly  
           damaged edges and corners. 

12 € 
 

 
 
 
 
 
 
 184.   [Emléklap Budapest felszabadulása 10. évfordulója alkalmából.] 
           Grafika: Czeglédi [István].  
           (Budapest, 1955). Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága. 34 x 24 cm.  
           A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága szárazpecsétjével. 
           Jó állapotban. 
 

           [Memorial card on the occasion of Budapest liberation’s 10th anniversary.]  
           Graphics: [István] Czeglédi. 
           (Budapest, 1955). With the stamp of the Hungarian Workers' Party Committee 
           of Budapest. 
           In good condition. 

10 € 
 

 185.   Emléklap hazánk felszabadulásának 25 éves évfordulójára.  
           Az emléklap tervezője és a lapon lévő rézkarc készítője ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, 1970. 30 x 21 cm. Az Irodagépipari és Finommechanika Vállalat vezetősége  
           szárazpecsétjével, a vezetőségi tagok aláírásával. Jó állapotban. 
                             

           Hozzá tartozik: 
 

           [Az MSZMP központi bizottsága emléklapja 20 éves párttagság alkalmából.] 
           Az emléklap tervezője és a lapon lévő grafika készítője ismeretlen.  
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1970]. 29,5 x 21 cm. Kádár János nyomtatott aláírásával. Jó állapotban. 
 

           *** 
           [Memorial card for our homeland liberation’s 25th anniversary.] 
           Unknown designer and copper engraving maker. 
           Unknown edition, 1970. In good condition. 
 

           Includes: 
 

           [Memorial card of the MSZMP’S (Hungarian Socialist Workers’ Party) central committee  
           in the occasion of 20 years party membership.] 
           Graphics and designer: unknown. 
           Unknown edition, [cca. 1970]. With János Kádár’s printed sign. In good condition. 

10 € 
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 186.   [MHS díszoklevél az 1959-60-as kiképzési évben elért eredményes munkáért.]  
           Grafikusa ismeretlen. Ismeretlen kiadás, 1960. 34,8 x 24,5 cm. Az MHS XI. kerületi  
           elnöksége helyi párbizottsága pecsétjével, a kerületi elnök aláírásával. 
           A felső és alsó legszélén kissé gyűrődött, néhol egészen halványan foltos. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           [MHS oklevél az 1964-65-ös kiképzési évben elért eredményes munkáért.]  
           Grafikusa ismeretlen. Ismeretlen kiadás, 1965. 34,8 x 24,5 cm. Az MHS XI. kerületi  
           elnöksége helyi párbizottsága pecsétjével, a kerületi elnök aláírásával. 
           A sarkain kis törések, néhol egészen halványan foltos. 
 

   *** 
 

     [MHS (Hungarian Defense Sport Association) honorary diploma for the  
     successful work performed in the 1959-60 training year.] 
     Graphic artist: unknown. Unknown edition, 1960. With the district president's sign. 
     A little bit crumpled on the top and bottom edge, hardly visibly stained in some places. 
 

     Includes: 
 

     [MHS (Hungarian Defense Sport Association) honorary diploma for the successful 
     work performed in the 1964-65 training year.] 
     Graphic artist: unknown. Unknown edition, 1965. With the district president's sign. 
     Tiny breakages on its corners, hardly visibly stained in some places. 

10 € 
 

 187.   Munkásőr emlékérem. 
           Budapest, 1989. A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke. 17,5 x 11 cm. A Magyar Köztársaság  
           Minisztertanácsának elnöke pecsétjével, Németh Miklós miniszterelnök nyomtatott aláírásával.  
           Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           1. A haza, a nép hűséges szolgálatáért emlékérem.  
           Bronz, szalaggal. Átmérője 3,8 cm, szalaggal együtt a magassága 7,5 cm. Jó állapotban. 
           2. Kinyitható műanyag tok, borítóján a Magyar Népköztársaság arany nyomású címere.  
           18 x 13 cm. Jó állapotban. 

 

             *** 
 

             [Workers’ militia memorial medallion.] 
             Budapest, 1989. With prime minister Miklós Németh’s printed sign. In good condition. 
 

             Includes: 
 

             1. Memorial medallion for faithfully serving the homeland, the people. Bronze, with ribbon.  
             In good condition. 
             2. Openable plastic case with the gold printed coat-of-arms of Hungarian People's Republic  
             on it. In good condition. 

20 € 
 

 188.   [Oklevelek a könnyűiparban végzett jó munka elismeréséért.] [3 db.] 
           1. [Oklevél a sztahanovista cím elnyerésért.] Grafikusa ismeretlen.  
           (Budapest), 1954. A Lőrinci Fonó igazgatója. 34 x 48 cm.  
           A Lőrinci Fonó igazgatója pecsétjével és aláírásával. 
 

           2. [Oklevél jó munka elismeréséért.] Grafikusa ismeretlen.  
           Budapest. 1954. Lőrinci Fonó. 34 x 48 cm. A Lőrinci Fonó pecsétjével, az  
           igazgató és az üzemi bizottság elnöke aláírásával. 
 

           3. [A Könnyűipar kiváló dolgozója elismerő oklevél.] Grafika: Schunn [Rezső].  
           (Budapest), 1961. Nagy Józsefné Könnyűipari Miniszter. 34 x 48 cm. A Könnyűipari  
           Miniszter szárazpecsétjével és aláírásával. 
           Az első két oklevél jó állapotban, a harmadiknál középen törés halvány nyomai. 
 
           [Diploma of appreciation for the good work performed in the light industry.]  
           [3 pieces.] 
           1. [Diploma for winning the rank stakhanovite.] Graphic artist: unknown. 
           (Budapest), 1954. Stamped and signed by the director of the Lőrinci Fonó. 
 

           2. [Diploma of appreciation for the good work performed.] Graphic artist: unknown. 
           Budapest, 1954. Lőrinci Fonó. Stamped and signed by the director and the work  
           council chairman of the Lőrinci Fonó. 
 

           3. [Diploma of appreciation to the excellent employee of the light industry.] 
           Graphics: [Rezső Shunn]. 
           (Budapest), 1961. With an embossed stamp and sign of the Minister of Light  
           Industry.  
           The first two diplomas are in condition, faint trace of a breakége on the third one’s middle. 

15 € 
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 189.   Oklevél a pártban végzett munka elismeréséül.] 
           Grafika: Bükkösi G[ábor].  
           Budapest, 1961. Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Intézete.  
           25 x 34,5 cm. Az MSZMP Országos Légvédelmi Parancsnoksági  
           Bizottsága szárazpecsétjével, Győrfi László titkár aláírásával. 
           A jobb alsó sarkán hajtás nyoma, egyébként jó állapotban. 
 

           [Diploma of appreciation for the work performed in the party.] 
           Graphics: G[ábor] Bükkösi. 
           Budapest, 1961. With the embossed stamp of the MSZMP  
           Committee of the National Air Defense, signed by secretary. 
           Trace of folding on the right bottom corner, otherwise in  
           good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 190.   [Oklevelek a Sztálin Vasmű építésében végzett jó munka elismeréséért.] [2 db.] 
           Grafikusuk ismeretlen.  
           (Budapest, 1953., 1954.). Magyarország Kohó és Gépipari Minisztere. 48,5 x 32,5 cm.  
           A miniszter szárazpecsétjével ill. pecsétjével és nyomtatott aláírásával. 
           A lapok alsó, ill. oldalsó szélei kissé sérültek. 
 

           [Diplomas for the good work performed in building the Stalin Ironworks.]  
           [2 pcs.] 
           Graphic artist: unknown. 
           (Budapest, 1953., 1954.). With embossed stamp, stamp and printed sign of the  
           Hungary's Minister of Metallurgy and Mechanical Engineers. 
           Slightly damaged edges. 

30 € 
 

 
 
 
 
 
 191.   [Oklevél a Sztálin Vasmű építésében végzett jó munka elismeréséért.]  
           Grafikusa ismeretlen.  
           (Budapest), 1953. Magyarország Kohó és Gépipari Minisztere. 48,5 x 32,5 cm.  
           A miniszter szárazpecsétjével és nyomtatott aláírásával. 
           Jó állapotban. 
 

           [Diplomas for the good work performed in building the Stalin Ironworks.] 
           Graphic artist: unknown. 
           (Budapest, 1953.). With embossed stamp and printed sign of the Hungary's Minister of  
           Metallurgy and Mechanical Engineers.  
           In good condition. 

15 € 
 

 oklevél Rácz István határőr őrnagy részére.]  
el és kézzel írt szöveg.] 

rínyi Katonai Akadémia. 29,5 x 41,3 cm. 
ott kollégáinak aláírásával. 

n hajtás nyoma, a sarkain kis törések, bal oldalon fent  
oma 

vak Pista bátyámhoz. [Kézzel írt amatőr vers.] 

           *** 
 

                         [Funny farewell diploma to major border patrol István Rácz.]  
                         [Typed and handwritten text.] Graphic artist: unknown. 
                         Budapest, 1966. With the collegues’ signs. 
                         Trace of cross folding in the middle, tiny breakages on its corners, trace of clip 
                         on the left side top. 
 

                         Includes: 
 

                         [Unsophisticated words to my brother Pista.] [Handwritten amateur poem.] 
12 € 

 
 192.   [Tréfás búcsú
           [Írógépp
           Grafikusa ismeretlen.  
           Budapest, 1966, Z
           Az adományoz
           Középen keresztbe
           gémkapocs ny
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Keresetlen sza
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 193.   [Vállalási lap az Ifjúsági Szövetség kongresszusára.] 
           Grafikusa ismeretlen.  
           (Budapest), 1955 [?]. Felelős kiadó: Rácz Tamás. 27,8 x 20,8 cm. Az Állami  
           Szakérettségis Kollégium, Szeged pecsétjével, a SZIT titkár, az MDP titkár és a  
           kollégium igazgatója aláírásával. 
           Középen félbehajtva, néhol halványan foltos, enyhén gyűrödött, a négy sarkán  
           apró lyuk. 
 

           [Offering card to the congress of Youth Association.] 
           Graphic artist: unknown. 
           (Budapest), 1955 [?]. With several signs and a stamp. 
           Folded in half in the middle, faintly stained in some places, slightly crinkly, 4 tiny  
           holes on its 4 corners. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 194.   [Vállalási lap Sztálin 72. születésnapja tiszteletére, kitöltetlen.] 
           Ismeretlen kiadás, 1950. 29,7 x 21 cm.  
           Jó állapotban. 
 

           [Offering card for Stalin’s 72nd birthday anniversary celebration. Blank.] 
           Unknown edition, 1950. 
           In good condition. 

10 € 

FOLYÓIRATOK, PERIODIKÁK – 

NEWSPAPERS, PERIODICALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 195.   A hadtápszolgálat. Katonai folyóirat. II. évfolyam. 1950. 8-12. szám.  
           [Emlékszám Sztálin 71. születésnapjára.] 
           Budapest, (1950.). H. M. Hadtápszolgálat Főnökség Kiképzési Osztálya. 132 p.  
           Szövegközti ff ábrákkal. Kiadói félvászon kötésben.  
           A kötéstábla sarkain kisebb törések, a gerinc kopottas, belül jó állapotban. 
 

           [The logistics.] [Military journal. 2nd year. 1950. no. 8-12. – Memorial issue  
           for Stalin’s 71st. birthday annyversary.] 
           Budapest, (1950.). 132 pp. With inline b&w pictures. 
           Orig. half-cloth binding. Slightly worn spine and corners, inside in good condition. 

15 € 
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 196.   [Az Athenaeum nyomda üzemi híradója.] [2 db.] 
           1. Diadalmas 44 esztendő.  
           Budapest, (1961). Athenaeum Nyomda MSZMP szervezete és Szakszervezeti Bizottsága. 12 p.  
           Szövegközti színes és ff illusztrációkkal. Tűzve.  
           Jó állapotban. 
           2. Az Athenaeum nyomda üzemi híradója. 
           Budapest, (1967). (Athenaeum Nyomda). 32 p. + 2 műmell. Szövegközti színes és ff képekkel.  
           Tűzve.  
           A borító címoldala halványan foltos, a hátoldal alsó része kissé hiányos, sérült.  
 

           [The Athenaeum printing house’s trade news.] [2 pieces house papers.] 
           1. [Triumphal 44 years.]  
           Budapest, (1961). 12 pp. With inline colour and b&w pictures. Wire stitched.  
           In good condition. 
           2. [The Athenaeum printing house’s trade news.] 
           Budapest, (1967). 32 pp + 2 insets. With inline colour and b&w pictures. Wire stitched.  
           Faintly stained cover, the bottom of the back page a little bit incomplete, damaged. 

10 € 
 

 
 
  
197.   Bummi. Bilderheft für kleine Kindervon 3 Jahren  
           an. No. 20. 2. Oktoberheft 1967.  
           Zentralrat der Freien Deutschen Jugend über 
           Verlag „Junge Welt”, Berlin. [16 p.]. Szövegközti  
           színes képekkel. Tűzve. Jó állapotban. 
 

           Bummi. 
           Berlin. 1967. [16 pp.]. With inline colour pictures.  
           Wire stitched  
           In good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 198.   Igaz szóval. 1957. 9. szám.  
           Szerkesztette: Komjáth Pál. 
           Budapest, 1957. Zrínyi Katonai Kiadó. 111 p.  
           Szövegközti és egész oldalas ff fotókkal és rajzokkal.  
           Fűzve, kiadói papírborítékban. 
           A boríték kissé kopottas, foltos, néhol sérült, belül jó  
           állapotban. 
 

           [With true word. No. 9. 1957.] 
           Budapest, 1957. 111 p. Full page and inline b&w  
           pictures. Paperback.  
           Slightly dingy cover, inside in good condition. 

10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 199.   Крокодил. [Krokodil.] No. 33. 30. Ноября 1951. 
           Moszkva, 1951. Izdatyelsztvo Pravda. 16 p. Szövegközti színes és ff  
           karikatúrákkal. Tűzve, papírkötésben. 
           A borító kissé kopottas, belül jó állapotban. 
 

           [Crocodile.] No. 33. 30. Nov. 1951. 
           Moscow, 1951. 16 pp. With inline colour and b&w cartoons.  
           Wire stitched, paper binding. 
           Slightly dingy cover, inside in good condition. 

20 € 
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 200.   Kuba. Havi tájékoztató. I. évf. 2., 4., 5., 6. szám,  
           1962. március, május, június, július. [4 szám.] 
           Budapest, 1962. Kubai Nagykövetség sajtó- és  
           tájékoztatási osztálya. 32 p. Szövegközti ff képekkel.  
           Tűzve.  
           Jó állapotban.  
 

           [Cuba.] [Monthly prospectus. Ist year. 2., 4., 5., 6. issue,  
           1962.] [4 issues.] 
           Budapest, 1962. 32 pp. With inline b&w pictures.  
           Wire stitched.  
           In good condition. 

15 € 
 

 201.   Papír és nyomdatechnika. A papirosok és grafikai iparok dolgozóinak szaklapja. [3 szám.] 
           Budapest, 1949-1950. Tudományos Folyóiratkiadó N. V. 
           1. I. évfolyam 11. szám. 1949. szeptember. 32. p. Szövegközti ff képekkel, ábrákkal. 
           [Ünnepi szám a Rákosi-címerrel az új alkotmány elfogadása alkalmából.] 
           2. I. évfolyam 13-14. szám. 1949. november-december. 52. p. [Ünnepi szám Sztálin 70.  
           születésnapjára, a borítón Sztálin dombornyomásos portréjával.] 
           3. II. évfolyam 11. szám. 1950. november. 32. p. Benne: Az Orosz-magyar műszaki szótár  
           reklámja, 4 p., (félbehajtva) + Kivonatok nyomdaipari külföldi műszaki folyóiratokból. 
           Budapest, 1950. Tervgazdasági Könyvkiadó vállalat. 12 p.  
           Mindhárom szám fűzött. 
           Mindhárom szám borítóján halványan látszó gyűrődés. 
 

           [Paper and printing.] [Magazine of the papers and graphics industries’ workers.] [3 issues.] 
           1.: Ist year. No.11. September 1949. 32 pp. 
           [Gala issue with the Rákosi coat-of-arms on the occasion of the ratification of the  
           new constitution.] 
           2.: Ist year. No. 13-14. November-December 1949. 52 pp. 
           [Gala issue with Stalin’ raised portrait on the cover on the occasion of his 70th  
           birthday anniversary.] 
           3.: IInd. year. No. 11. November 1950. 32 pp. (+ 4 + 12 pp. commercialss and extracts in it). 
           All is paperback. Faint, hardly seeable creases on the covers. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 202.   Repülés. A sportrepülés, a modellezés és a légiközlekedés képes folyóirata.  
           III. évfolyam 24. szám, 1950. december 21. 
           Budapest, 1950. Országos Magyar Repülő Egyesület. 18 p. Szövegközti ff képekkel.  
           Tűzve.  
           Középen félbehajtva, egyébként jó állapotban. 
 

           [Flying.] [Magazine of the sport aviation, aviation and modeling.] IIIrd. year.  
           No. 24. 21 December 1950. 
           Budapest, 1950. 18 pp. With inline b&w pictures. Wire stitched.  
           Folded in hal fin the middle, otherwise in good condition. 

15 € 

 
 
 
 203.   Soviet Union Illustrated Monthly. No. 71. January 1956. [Poltikai, kulturális és  
           tudományos folyóirat orosz, angol, kínai, hindi, francia, német, spanyol és 
           japán nyelven.] 
           Moszkva, 1956. J. V. Stalin "Pravda" Printing Plant. 40 p. Szövegközti ff és színes  
           képekkel. Tűzve.  
           A borító kissé foltos, besárgult, a belső oldalak tiszták. 
 

           Soviet Union Illustrated Monthly. No. 71. January 1956. [Political, cultural and  
           scientific journal. Russian, English, Chinese, Hindi, French, German, Spanish  
           and Japanese.] 
           Moscow, 1956. J. V. 40 pp. With inline colour and b&w pictures. Wire stitched.  
           Slightly stained, yellowed cover, inside in good condition. 

25 € 
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 204.   Szabad Föld. [Újságtartó mappa fém sarokvédőkkel.] 
           A kötéstáblán hirdetett újságok: Szabad Nép; A Világosság; Ludas Matyi; Pajtás. 
           Ismeretlen kiadás, [cca. 1950.]. 48 x 32 cm. Kiadói félvászon kötés. 
           A kötéstábla foltos, a gerince fölül kissé sérült, a hátoldala kopottas. 
 

           [Free Land.] [Magazine rack folder with metal corner protectors.]  
           Newspaper announced on the front board: Szabad Nép; A Világosság; Ludas Matyi;  
           Pajtás. 
           Unknown edition, [cca. 1950.]. Orig. half-cloth binding. 
           Stained board, slightly damaged spine, a bit dingy back board. 

15 € 

 
 
 
 
 
 205.   Szabad Hazánkért. A Magyar Néphadsereg irodalmi és művészeti folyóirata.  
           II. évfolyam, 1954. március, április, május. [3 szám.] 
           Budapest, 1954. Honvéd Kiadó Intézet. 32 p. Szövegközti ff képekkel. Tűzve.  
           A márciusi és áprilisi szám belső oldalait alul nedvesség érte, a májusi szám utolsó 
           5 oldala alul halványan vízfoltos, két helyen ceruzával kiemelt szöveg,  
           egyébként jó állapotban.  
 

 

           [For our Free Homeland.] [Literary and art journal of the Hungarian People's Army.]  
           IInd year. March, April, May. [3 issues.] 
           Budapest, 1954. 32 pp. With inline b&w pictures. Wire stitched paper binding.  
           The first two issues’ pages water-stained on the bottom, the third issue’s last five  
           pages are also faintly water-stained, otherwise in good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 206.   Szovjet Kultúra. I. évfolyam 1. szám; II. évfolyam 1-8. szám, 1949-1950.  
           [Kulturális, politikai havilap.] 
           Budapest, 1949-1950. Magyar Népművelési Minisztérium. 9 x 44-48 p. Szövegközti ff  
           képekkel és színes műmellékletekkel. Kiadói félvászon kötésben.  
           A kötéstábla kopottas, foltos, belül jó állapotban. 
 

           [Soviet Culture.] Ist year. No. 1., IInd year No. 1-8. issue, 1949-1950.  
           [Political and cultural monthly.] 
           Budapest, 1949-1950. 9 x 44-48 pp. With inline b&w pictures and inserts. 
           Orig. half-cloth binding.  
           A bit dingy and stained board, inside in good condition. 

40 € 

 
 
 
 
 
 207.   UDSSR im bau. Illustrierte Monatsschrift. XIII. Jahrgang. 1949. Nr. 10.  
           [Német nyelvű politikai, kulturális és tudományos folyóirat.] 
           Moszkva, 1949. UdSSR im Bau. 32 p. Szövegközti ff és színes képekkel. Tűzve.  
           A borító és a címlap kissé foltos, a sarkak jobb oldalon alul és felül szamárfülesek,  
           a középső lap kijár, a belső oldalak tiszták. 
 

           UDSSR im bau.   
           [Political, cultural and scientific journal.] German.  
           Moscow, 1949. 32 pp. Wire stitched.  
           Lightly stained cover and title page, a bit dog-eared corners on the right side,  
           loose middle page, inside in good condition. 

20 € 
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 208.   Uj Világ. A Magyar-Szovjet Barátság lapja. V. évfolyam 18. szám, 1952. május 1. 
           Budapest, 1952. MSZT Lap- és Mozgalmianyag Kiadó Vállalat. 8 p. Szövegközti  
           színes és ff képekkel. Tűzve.  
           Középen félbehajtva, a hajtásnál kis beszakadások, a lapok szélei kissé sérültek,  
           belül jó állapotban. 
 

           [New World.] [Journal of the Hungarian-Soviet Friendship.]  
           5th year No. 18. 1 May 1952. 
           Budapest, 1952. 8 pp. With inline colour and b&w pictures. Wire stitched.  
           Folded in hal fin the middle, tiny tears at the folding, slightly damaged edges,  
           inside in good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 

FOTÓK  –  PHOTOS 

 
 
 
 

 
 
 
 209.   1. Mai 1950 Berlin - Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB).  
           [A Szabad Német Szakszervezeti Szövetség demonstrációja 1950.  
           május 1-jén.] [Fotóalbum.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           19 db cca. 17 x 11,5 cm ff fotó. Zselatinos ezüst. Piros, feliratozott  
           vászonkötésű albumban. Album méret: 25,5 x 23 cm.  
           Jó állapotban. 
 

           [The demonstration of the Free German Trade Union Federation in 1.  
           May, 1950.] [Photoalbum.] 
           Photographer: unknown. 
           19 pcs, cca. 17 x 11,5 cm b&w gelatin silver photos in a red labeled  
           cloth-bound album.  
           In good condition. 

100 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 210.   II. Rákóczi Ferenc TSZ., Szécsény. [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen.  
           [Cca. 1952.] 24 x 18 cm. Zselatinos ezüst. 
           A hátoldalára felragasztott cédulán írógéppel írva: „Jászberényi Pál  
           állatgondozó brigádvezető eddig 537 munkaegységet szerzett. Több, mint  
           19 q kenyérgabonát vitt haza uj házába.” 
           Jó állapotban. 
 

           [II. Ferenc Rákóczi Sovkhoz, Szécsény.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1952.] 24 x 18 cm, gelatin silver. Typed text on a slip glued on its back. 
           In good condition. 

25 € 
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 211.   1948. május. Úttörő eskütétel a diákstadionban.   
           [Sokszorosított riportfotó.] 
           Fotósa ismeretlen.  
           18 x 23,8 cm. Zselatinos ezüst. 
           A cím a hátoldalára felragasztott cédulán írógéppel írva. 
           A zselatinréteg kissé karcos. 
 

           [May 1948. pioneer oath in the student stadion.]  
           [Mimeographed photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           18 x 23,8 cm, gelatin silver. Typed title on a slip glued on  
           its back. 
           Slightly scratched gelatin surface. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 212.   [1953. május 1. A dísztribün a Sztálin szoborral Budapesten.] [Riportfotó.] 
           Fotósa ismeretlen. 
           17,5 x 24 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé karcos, egyébként jó állapotban. 
 

           [1 May 1953. The grandstand with the Stalin statue in Budapest.]  
           [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           17,5 x 24 cm, gelatin silver. 
           Slightly scratched gelatin surface, otherwise in good condition. 

15 € 

 
 
 
 213.   [A XV. kerületi munkásőrszázad zászlóavatása.] [6 db.] 
           [Cca. 1957.] 5 db Vagács fotó, 18 x 13,2 cm, a hátoldalon a fotós  
           bélyegzőjével. 1 db amatőr felvétel, 13 x 18 cm. Zselatinos ezüst. 
           A fotókon a zselatinréteg kissé karcos. 
 

           [The district XV workers’ militia company’s dedication of the flag,  
           Budapest.] [6 pieces.] 
           [Cca. 1957.], 5 pcs Vagács’ photos. 18 x 13.2 cm, gelatin silver with 
           the phographer’s stamp on their backs. 1 amateur photo, 13 x 18 cm. 
           Slightly scratched gelatin surface. 

30 € 

 
 
 
 
 
 
 
 214.   [A kijevi Arzenál Fegyver- és Gépgyár dolgozóinak emlékműve –  
           Памятник Рабочим Завода Арсенал в Киеве.] [Propaganda fotó.] 
           Fotósa ismeretlen.  
           [Cca.1948.] 30 x 24 cm. Zselatinos ezüst kartonra kasírozva. Keretben. 
           Bal oldalon alul kb. 6 cm-es törés. 
 

           [Memorial of the Kiev Arsenal Weapon- and Machine Factory’s workers.] 
           [Propaganda photo.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca.1948.] 30 x 24 cm, gelatin silver, mounted. Framed. 
           A 6 cm breakage on its left side. 

20 € 
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 215.   [A Magyar Acélárugyár Rt. dolgozóinak május 
           elsejei felvonulása Budapesten.] [Amatőr fotók.]  
           [2 db.]  
           Fotósuk ismeretlen. 
           [Cca. 1948.] 9 x 14 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg karcos, a sarkok kissé sérültek.  
 

           [The workers of the Hungarian Steelwork  
           Factory Public Limited Company’s procession   
           on 1 May in Budapest.] [2 amateur photos.] 
           Photographer: unknown.  
           [Cca. 1948.] 9 x 14 cm, gelatin silver. 
           Scratched gelatin, slightly damaged corners. 

8 € 
 

 
 216.   [A szocialista országok vezetőinek tisztelgése a moszkvai 
           Vörös téren.] [Riportfotó.] 
           Fotó: TASZSZ.  
           1982. 18 x 24 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé foltos, karcos. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           [Kádár János, Wojciech Jaruzelski és Losonczi Pál a moszkvai  
           Vörös téren.] [Riportfotó.] 
           Fotó: TASZSZ.  
           1982. 18 x 24,2 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé foltos, karcos. 
           *** 
 

           [Tribute of the socialist countries’ leaders on the Red Squere in  
           Moscow.] [Photo reportage.] 
           Photo: TASS. 1982. 18 x 24 cm, gelatin silver. 
           A little stained, scratched gelatin surface. 
 

           Includes: 
 

           [János Kádár, Wojciech Jaruzelski and Pál Losonczi on the  
           grandstand on the Red Squere in Moscow.] [Photo reportage.] 
           Photo: TASS. 1982. 18 x 24,2 cm, gelatin silver. 
           A little stained, scratched gelatin surface. 

40 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 217.   Amoszov szovjet olvasztár munkamódszer átadása Csepelen.  
           [Riportfotó.]  
           Fotó: Botta Ferenc.  
           [Cca. 1950.] 23,1 x 17,6 cm. Zselatinos ezüst.  
           A cím a fotó hátoldalán kézzel írva. 
           A zselatinréteg kissé karcos. 
 

           [Amoszov soviet smelter imparts his skill in Csepel.] [Photo reportage.] 
           Photographer: Ferenc Botta.  
           [Cca. 1950.] 23,1 x 17,6 cm, gelatin silver. Handwritten title on its back. 
           Slightly scratched gelatin surface. 

15 € 
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 218.   [Budavári Ferenc légvédelmi tüzér alezredes fotóalbumai.] [3 db.] 
           1. [Életképek Leningrádból, fotók a város nevezetességeiről és egy haditengerészeti  
           vízi parádéról a Néván.]  
           61 db amatőr ff felvétel, [cca. 1958.], 20 lap (4 üres). 
           Cca. 12 x 7,5 cm. Zselatinos ezüst. Az album mérete 16 x 23,3 cm.  
           Egészvászon kötés, a címlapra ragasztott mélynyomású reprodukcióval, a hátlapon  
           a szovjet gyártó üzem szárazpecsétjével. Az album kötéstáblája kissé kopottas, néhol  
           halványan foltos, a képeket fotósarokkal rögzítették. A fotók némelyikén a zselatinréteg  
           karcos, illetve foltos. 
           2. [Életképek Leningrádból, fotók A vipuszki Katonai Tüzérségi Akadémiára járt  
           tisztekről, és egy kirándulásukról egy szovjet kolhozban.]  
           71 db amatőr ff felvétel, [cca. 1958.], 20 lap. 42 db cca. 12 x 7,5 cm, 29 db cca.  
           6 x 8,5 cm. Zselatinos ezüst. Az album mérete 15 x 20,8 cm.  
           Dombornyomással díszített egészvászon kötésben, a hátlapon a szovjet gyártó üzem  
           szárazpecsétjével. Az album kötéstáblája kissé kopottas, néhol halványan foltos, a  
           képeket fotósarokkal rögzítették. A fotók némelyikén a zselatinréteg karcos,  
           illetve foltos. 
           3. [Családi képek, fotók Budapestről és más magyar városokról, egy vízi és légi  
           parádéról és sporteseményekről, életképek Leningrádról.]  
           143 db amatőr ff felvétel, [cca. 1954-1958.]. 30 lap (2 üres). Cca. 5,5 x 8,5 cm.  
           Zselatinos ezüst. Az album szovjet gyártmányú, a mérete 15,8 x 23,6 cm. 
           Egészvászon kötésben, a kötéstáblára ragasztott mélynyomású reprodukcióval.  
           Az album borítója kissé kopottas, néhol halványan foltos, a belső lapok némelyike kissé  
           sérült, egyet visszaragasztottak. A képeket fotósarokkal rögzítették. Az album végéről  
           néhány fotó hiányzik. A fotók némelyikén a zselatinréteg karcos, illetve foltos. 
 
           [Lieutenant-colonel Ferenc Budavári antiaircraft gunner’s photo albums.]  
           [3 pieces.] 
           1. [Genres from Leningrad, photos about the city’s sights and a naval water parade on  

            the river Neva.]  
            61 b&w amateur photos on 20 pages (4 blank), [cca. 1958.]. Cca. 12 x 7,5 cm, gelatin   
            silver. Album’s size: 16 x 23,3 cm. 
            Orig. cloth binding with a colour copy on the board. Slightly dingy, in some places  
            stained board. The photos are fixed by photo corners, some of their gelatis surface are  
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 photos on 30 pages (2 blank), [cca. 1954-1958.]. Cca. 5,5 x 8,5 cm,  
m’s size: 15,8 x 23,6 cm.  

with a colour copy on the board. Slightly dingy, in some places  
lightly damaged pages, 1 glued back. The photos are fixed by  
f their gelatis surface are scratched or rather stained. 
ing from the end of the album. 

60 € 

 
 
 
 
 
 
 219.   [Deszantosok ejtőernyős ugrása az 1980. augusztus 20-i  
           vízi és légi parádén Budapesten.] [Riportfotó.] 
           Fotósa ismeretlen. 
           24,5 x 30 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé foltos, karcos. 
 

           [Amphibious parachute jump in the water and air parade  
           on 20 augustus 1980 in Budapest.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           24,5 x 30 cm, gelatin silver. 
           Slightly stained, scratched gelatin surface. 

20 € 
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            Orig. cloth binding 
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 220.   [Ernst Thälmann.] [Sokszorosított fotó.] 
           Fotósa ismeretlen.  
           [Cca. 1932.] 17,9 x 12 cm. Zselatinos ezüst. 
           A hátoldalán Rosa Thälmann német nyelvű sorai és aláírása  
           1959. május 14. dátummal. 
           A zselatinréteg néhol karcos, középtájt és a bal felső sarokban törés nyoma. 
 

           [Ernst Thälmann.] [Mimeographed photo.] 
           Photographer: unknown,  
           [Cca. 1932.] 17.9 x 12 cm, gelatin silver. 
           Rosa Thälmann German lines and sign on its back dated 14 May 1959. 
           Scratched gelatin surface in some place, trace of breakage in the middle and on the  
           left top corner. 

30 € 
 

 
 
 221.   [Felvonulás a Hősök terén, Budapesten.] [Riportfotó.] 
           Fotósa ismeretlen.  
           [Cca. 1948.] 21,7 x 29,3 cm. Zselatinos ezüst [?] 
           A zselatinréteg, kissé töredezett, karcos, bal oldalon felül  
           apró lyuk. 
 

           [Procession in the Heroes’ Square in Budapest.]  
           [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1948.] 21,7 x 29,3 cm, gelatin silver [?] 
           Slightly damaged gelatin surface, a tiny hole on the left side top. 

20 € 
 
 222.   [Főglein Sándor, az MHSZ rakétamodellező szakkörének vezetője és tanítványai.]  
           [8 db. amatőr fotó.] Fotós: Nagy Gábor.  
           [Cca. 1967.] 2 db. 21,5 x 30 cm, 6 db 12 x 9 cm. Zselatinos ezüst. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

 MHSZ klubok felszabadulási vetélkedőjének forgatókönyve területi vetélkedőkre.  
  Szolgálati használatra. 1970. [Géppel írt, sokszorosított füzet.] 
  MHSZ Budapesti Vezetőség. 55 p. Tűzve. 29 x 21 cm. 50 példányból ez a 14 számú. 
  A borító foltos, a szövegben Főglein Sándor tollal írt megjegyzései, kiemelései. 
  *** 
  [Sándor Főglein, the MHSZ (Hungarian Defense Sport Association) range missile  
  modeling specialist and leader of the disciples.] [8. amateur photo.] 
  Photographer: Gabor Nagy. [Cca. 1967.] 2 pcs 21,5 x 30 cm, 6 pcs 12 x 9 cm.  
  Gelatin silver. In good condition. 

  Includes: 
  [Regional competitions MHSZ clubs competing release of scenario.]  
  Service use. 1970. [Typewritten, mimeographed booklet.] 
  MHSZ Budapest Management. 55 p. Pinned. 29 x 21 cm. Made 50 copies.  
  The cover is spotted, a few pages of text written in pen Sándor Főglein notes. 

25 € 

 
 
 
 
 
 
 223.   Gabnai Piroska a vaskuti Rákosi Mátyás napközi vezetője. [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           [Cca. 1952.] 24 x 18 cm. Zselatinos ezüst. A cím a fotó hátoldalán kézzel írva. 
           Jó állapotban. 
 

           [Piroska Gabnai manageress of the Mátyás Rákosi day care  
           center in Vaskút.]  
           [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1952.] 24 x 18 cm, gelatin silver. Handwritten title on its back. 
           In good condition. 

15 € 

          
          
          
          
 

          
 

          
          
          
          
 

          
 

          
          
          
          

 

http://muzeumantikvarium.hu/item/52f53bd038dbb2f3110dd277553a0d8d�
http://muzeumantikvarium.hu/item/1b69c0dcab65805afb4c8616554eca78�
http://muzeumantikvarium.hu/item/cd815e78d7de70a185caaad8a4b5d72a�
http://muzeumantikvarium.hu/item/1134678d21ab0358632c254603681117�


 224.   Harsonaszóval fogadják a vendéget a leningrádi Zsdanov  
           Úttörőpalotában. [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           [Cca. 1950.] 21 x 25,2 cm. Zselatinos ezüst. Kartonra ragasztva, 
           a kartonon alul a kép kézzel írt címe.  
           A karton enyhén hullámos, a kép körül a ragasztó néhol megfolyt,  
           bal oldalon alul törés nyoma, a fotó felülete halványan karcos, néhol  
           foltos, a szöveg alul foltos. 
 

           [Fanfare welcomes the guest in the Zsdanov Pioneer palace in      
           Leningrad.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1950.] 21 x 25,2 cm, gelatin silver. On cardboard, handwritten,  
           stained title on its bottom.  
           Slightly wavy cardboard with traces of glue, a bit scratched gelatin  
           surface, stained in some places. 

15 € 
 

 
 
 
 
 225.   Időszerű mezőgazdasági munkák Békés megyében. Felsőnyomási ÁG.  
           [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           [Cca. 1950.] 23,8 x 18 cm. Zselatinos ezüst. 
           A hátoldalára felragasztott cédulán írógéppel írva: „Bagyinka Mária és Vicián  
           Mária gyapot előszedést végeznek.” 
           Jó állapotban. 
 

           [Current agricultural works in Békés County Felsőnyomás Branch.]  
           [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1950.] 23,8 x 18 cm, gelatin silver. 
           Typed text on a label glued on its back: [„Mária Bagyinka and Mária Vicián are  
           making prepicking cotton”.] 
           In good condition. 

20 € 
 

 
 
 226.   [Jelenetek a Magyar Néphadsereg életéből.]  
           [48 db fotóról készült ff nyomat 24 műanyag tasakban,  
           albumban.] 
           Fotósuk ismeretlen. 
           [Cca. 1975.] Képek cca. 16 x 21,5 cm. Album: 29 x 20 cm. 
           Jó állapotban. 
 

           [Scenes from the life of the Hungarian People’s Army.]  
           [B&w prints made after photos. 48 pieces in 24 plastic case  
           in album.] 
           Photographer(s): unknown. 
           [Cca. 1975.] Pictures cca. 16 x 21,5 cm. Album:  
           29 x 20 cm. Nyl binding.  
           In good condition. 

40 € 

 
 
 227.   [Jelenetek a Vörös Hadsereg Művészegyüttesének  
           műsorából.] [Propaganda fotók.] [5 db.]  
           Fotósuk ismeretlen.  
           [Cca. 1975.] 1 db 22,5 x 27 cm, 3 db cca. 22 x 29,5 cm,  
           1 db 22,5 x 29,5 cm. Zselatinos ezüst. 
           Jó állapotban. 
 

           [Scenes from the program of the Red Army’s Art  
           Ensemble.] [Propaganda photos. 5 pieces.] 
           Photographer(s): unknown. 
           [Cca. 1975.] 1 pcs 22,5 x 27 cm, 3 pcs cca. 22 x 29,5 cm,  
           1 pcs 22,5 x 29,5 cm, gelatin silver. 
           In good condition. 

40 € 
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 228.   [Josip Broz Tito.] [Sokszorosított fotó.]  
           Fotósa ismeretlen.  
           [Cca. 1966.] 10,5 x 14,9 cm. Zselatinos ezüst. 
           A hátoldalán kézzel írt szöveg: „Povec „Borka” lap üzletéből. Titó 1966. 
           A zselatinréteg néhol karcos, foltos. 
 

           [Josip Broz Tito.] [Duplicated photo.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1966.] 10,5 x 14,9 cm, gelatin silver. 
           Handwritten text on its back: [„Povec from Borka’s newspaper (?) shop.  
           Tito 1966”.]  
           Scratched, stained gelatin surface in some places. 

20 € 
 

 229.   Kazánhegesztő – Sztálinváros. [Riportfotó.]  
           Fotós: Sziklai Dezső – Magyar Foto.  
           [Cca. 1954.] 23,8 x 17,8 cm. Zselatinos ezüst. A cím a fotó hátoldalán kézzel írva, a fotós  
           bélyegzőjével. A zselatinréteg kissé töredezett, karcos, a sarkai sérültek. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Acélmű. [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen.  
           [Cca. 1954.] 18 x 23,8 cm. Zselatinos ezüst. A cím a fotó hátoldalán kézzel írva. 
           A zselatinréteg kissé töredezett, karcos, a sarkai sérültek. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Acélmű, új keverőkemence – Sztálinváros. [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           [Cca. 1954.] 23,8 x 17,8 cm. Zselatinos ezüst. A cím a fotó hátoldalán kézzel írva. 
           A zselatinréteg kissé töredezett, karcos, a sarkai sérültek. 
 

           *** 

n City.] [Photo reportage.] 
 Sziklai – Magyar Foto. 

8 cm, gelatin silver. 
e photographer’s stamp on its back. 
ched gelatin surface, a bit damaged corners. 

. [Cca. 1954.] 18 x 23,8 cm, gelatin silver. Handwritten title on  
ged, scratched gelatin surface, a bit damaged corners. 

mixer furnace – Stalin City.] [Photo reportage.] 
. [Cca. 1954.] 23,8 x 17,8 cm, gelatin silver. Handwritten title on  

ged, scratched gelatin surface, a bit damaged corners. 
45 € 

 
 230.   [Kádár János és Korom Mihály látogatása az 1980-as 
           olimpiára készülő súlyemelőknél. Mellettük Orvos  
           András vezetőedző és Varga László versenyző.]  
           [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen.  
           Képes Sport, Budapest, cca. 1970. 18,2 x 23 cm,  
           zselatinos ezüst, a hátoldalon az újság bélyegzőjével. 
           Jó állapotban. 
 

           [János Kádár and Mihály Korom's visit weight-lifters  
           who preparing for the 1980 Olympics. Next to them,  
           András Orvos coach and László Varga competitor.]  
           [Photo reportage.] Photographer: unknown. 
           Budapest, cca. 1970. 18,2 x 23 cm, gelatin  
           silver on the back of the stamp paper. 
           In good condition. 

20 € 
 

 

           [Boiling welder – Stali
           Photographer: Dezső
           [Cca. 1954.] 23,8 x 17,
           Handwritten title and th
           Slightly damaged, scrat
 

           Includes:  
 

           [Steelmill.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown
           its back. Slightly dama
 

           Includes: 
 

           [Steelmill, new 
           Photographer: unknown
           its back. Slightly dama
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 231.   [Kádár János és Leonyid Brezsnyev Budapesten  
           1972-ben.] [Nagyított riportfotó.]  
           Fotó: Szebellédy Géza[?] 
           23 x 28 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé karcos, a bal felső sarokban törés  
           nyoma. 
 

           [János Kádár and Leonid Brezhnev in Budapest in 1972.]        
           [Magnified photo reportage.] 
           Photographer: Géza Szebellédy[?] 
           23 x 28 cm, gelatin silver. 
           Slightly scratched gelatin surface, trace of a breakage on its  
           left top corner. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 232.   [Kádár János és Vilt Tibor.] [Művészfotó.] 
           Fotó: Balla Demeter.  
           1980. 28 x 22,8 cm. Zselatinos ezüst. Vintage. Balla 
           Demeter által dedikált, hátoldalán szárazbélyegzőjével.  
           Jobb oldalon alul kisebb törések. 
 

           [János Kádár and Tibor Vilt.] [Art photo.] 
           Photographer: Demeter Balla.  
           1980. 28 x 22,8 cm, gelatin silver. Vintage copy. Dedicated,  
           with his embossed stamp on its back. 
           Smaller breakages on its right side. 

60 € 
 

 
 
 
 

 felszólalása az MSZMP X. kongresszusán Budapesten,  
ázában 1970-ben.] [Riportfotó.]  

selatinos ezüst. 
a Leonyid Brezsnyev jegyzetel.) 

, egyébként jó állapotban. 
 MSZMP 10th congress in Budapest, the Builders 

rs in 1970.] [Photo reportage.] 
er: unknown. 

5 cm. Gelatin silver. 
d Leonid Brezhnev notes.) 

actures, otherwise in good condition. 
15 € 

 
 
 
 234.   [Kádár János látogatása Csepelen.] [Riportfotó.]  
           Fotó: Vigovszki Ferenc.  
           Budapest, cca. 1970. Magyar Távirati Iroda. 12,8 x 18  
           cm, zselatinos ezüst. A hátoldalon a fotós bélyegzőjével. 
           A zselatinréteg kissé karcos, egyébként jó állapotban. 
 

           [János Kádár’s visit in Csepel.] [Photo reportage.] 
           Photographer: Ferenc Vigovszki. 
           Budapest, cca. 1970. Hungarian News Agency.  
           12,8 x 18 cm, gelatin silver. With the photographer’s  
           stamp on its back. 
           Slightly sratched gelatin surface, otherwise in good  
           condition. 

12 € 

 
 
 233.   [Kádár János
           az Építők Székh
           Fotósa ismeretlen.  
           24 x 18,5 cm. Z
           (Kádár mögött balr
           A sarkokon kis törések
 

           [János Kádár's speech
           Headquarte
           Photograph
           24 x 18,
           (Kádár left behin
           The corners of small fr
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 235.   [Kádár János pártfőtitkár és Moammar Al-Kadhafi,  
           a Líbiai Szocialista Népköztársaság vezetője  
           Budapesten, 1978 júniusában egyezményt ír alá.] 
           [Riportfotó.] 
           Fotósa ismeretlen. 
           13,8 x 22,7 cm. Zselatinos ezüst. 
           Jó állapotban. 
 

           [János Kádár party secretary general and Moammar 
           Al-Qadhafi the leader of the Libyan Socialist  
           People’s Republic sign an agreement in Budapest in 
           june of 1978.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           13,8 x 22,7 cm, gelatin silver. 
           In good condition. 

25 € 
 

 
 
 
 
 
 
 236.   [Kerta szocialista község], [Riportfotók.] [6 db.] 
           Fotó: Kotnyek Antal. 
           [MAFIRT?], [cca. 1951-52.]. 21 x 18 cm.  
           Zselatinos ezüst. 
           Jó állapotban. 
 

           [Kerta socialist village.] [Photo reportages. 6 pieces.] 
           Photographer: Antal Kotnyek. 
           [MAFIRT?], [cca. 1951-52]. 
           21 x 18 cm, gelatin silver. 
           In good condition. 

300 € 

 
 
 237.   [Küldöttség fogadása Durazzo kikötőjében Enver  
           Hodzsa részvételével.] [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           1954. 10,5 x 18 cm. Zselatinos ezüst. A hátoldalon 
           tintával írt szöveg. 
           A zselatinréteg kissé karcos.  
 

           [Receiving a Delegation in the port of Durazzo's with  
           participation of Enver Hoxha.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           1954.10,5 x 18 cm. Gelatin silver. The text written  
           in ink on the back. 
           The gelatin is slightly scratched. 

20 € 

 
 
 238.   [Losonczi Pál államelnök látogatása a csepeli  
           Papíripari Vállalatnál.] [Amatőr fotók.] [7 db.]  
           Fotósuk ismeretlen. 
           [Cca. 1975.] 12,5 x 17,5 cm. Zselatinos ezüst. 
           A fotókon a zselatinréteg néhol karcos, foltos, két fotó  
           részben bebarnult, mindegyik fotó hátoldalán  
           kis sérülések. 
 

           [President of the state Pál Losonczi’s visit at the  
           Csepel Paper Industry.] [Amateur photos. 7 pieces.] 
           Photographer: unknown. 
           12,5 x 17,5 cm, gelatin silver. 
           Slightly stained, scratched gelatin surface in some  
           places, of 2 are partly browned, little damages on  
           their backs. 

15 € 
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 239.   [Május 1-jei felvonulás, 1950-es évek, Budapest.] [Amatőr fotó.] 
           Fotósa ismeretlen. 
           17,4 x 23,5 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé karcos, egyébként jó állapotban. 
 

           [1 May procession, 1950’s, Budapest.] [Amateur photo.] 
           Photographer: unknown. 
           17,4 x 23,5 cm, gelatin silver. 
           Slightly scratched gelatin surface, otherwise in good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 240.   [Május 1-jei felvonulás Miskolcon, 1951.] [3 db fotó.] 
           Fotósuk ismeretlen. 
           1. Május 1-i felvonuláson csemetekerti lányok, s pótkocsira szerelt állatkert. 
           2. A miskolci Erdőgazdaság május 1-i felvonulása. 
           3. (A) Simon Menyhért születése cimű filmben szerepelt „Bandi” nevű 2 éves  
           szarvasbika május 1-i felvonuláson. 
           8,8 x 13,7 cm. Zselatinos ezüst. A hátoldalukon kézzel írt szöveggel.  
           A Miskolci Fényképész Szövetkezet 5. Fiókja szárazpecsétjével. 
           A zselatinréteg néhol karcos, kisebb törésekkel, a fényképek sarkain kisebb  
           kopások, törések. 
 

           [1 May procession in Miskolc, 1951.] [3 pcs photos.] 
           Photographer: unknown. 
           8,8 x 13,7 cm. Gelatin silver. The back side of handwritten text. 
           The gelatin sometimes scratched minor fractures, minor abrasions in  
           the photo corners, cracks. 

20 € 
 

 241.   [Nyers Rezső, az MSZMP elnöke, Nicolae Ceausescu  
 román pártfőtitkár és Horn Gyula külügyminiszter a  
 Varsói Szerződés politikai tanácskozó testülete 1989.  
 június 8-i megbeszélésén Bukarestben.] [Riportfotó.]  
Fotósa ismeretlen. 

 18 x 24 cm. Zselatinos ezüst. 
őhíváshibás, egyébként jó állapotban. 

 [Rezső Nyers, president of the MSZMP Nicolae  
 Ceausescu's Romania Party General Secretary and Foreign  
 Minister Gyula Horn's Political Consultative Group of the 

arsaw Pact meeting on 8 June 1989 in Bucharest.]  
 [Photo reportage.]  
 Photographer unknown. 18 x 24 cm. Gelatin silver. 
 Underdeveloping, otherwise in good condition. 

20 € 

 
 
 
 242.   Sorozás a XIV. kerületben. 1956. X. [Amatőr fotók.]  
           [2 db.] Fotósuk ismeretlen. 
           8,8 x 14,2 és 9,1 x 14,4 cm. Zselatinos ezüst. 
           A hátoldalukon tintával írt szöveg. 
           A zselatinréteg karcos.  
 

           [Enlistment in the District XIV. (Budapest)  
           10. 1956.] [Amateur photos. 2 pieces.] 
           Photographer unknown. 
           8,8 x 14,2 and 9,1 x 14,4 cm, gelatin silver.  
           Text written in ink on their backs. 
           Slightly scratched gelatin surface. 

8 € 
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 243.   Sulak Józsefné sztah(anovisa) lakatos 700,- forintot jegyez.  
           Teljesítménye 180% [Riportfotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           [Cca. 1950.] 18 x 13 cm. Zselatinos ezüst. 
           Jó állapotban. 
 

           [Józsefné Sulák Stakh(anovist) subscribes to huf 700. her achievement 
           is 180 %.] [Photo reportage.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca. 1950.] 18 x 13 cm, gelatin silver. 
           In good condition. 

20 € 
 

 
 
 244.   [Szovjet nők.] [Amatőr fotó.]  
           Fotósa ismeretlen. 
           [Cca.1950.] 18 x 23 cm. Zselatinos ezüst. 
           A zselatinréteg kissé karcos, halványan foltos, a négy sarkán  
           apró lyukak. 
 

           [Soviet women.] [Amateur photo.] 
           Photographer: unknown. 
           [Cca.1950.] 18 x 23 cm, gelatin silver. 
           Slightly scratced and faintly stained gelatin surface, tiny holes  
           on its corners. 

10 € 
 

 
 245.   Todor Zsivkov látogatása Budapesten a '70-es években. [3 db.] 
           Fotósuk ismeretlen. 
           1-2. Kadár János és Todor Zsivkov.  
           3. A bolgár küldöttség koszorúzása a Hősök terén.  
           13 x 18 cm. Zselatinos ezüst.  
           A fotók szélei kissé sérültek, a zselatinréteg karcos, halványan foltos,  
           törések halvány nyoma. 
 

           [Todor Zhivkov's visit to Budapest in the '70s.] [3 pcs.] 
           Photographers: unknown. 
           1-2. János Kádár and Todor Zhivkov.  
           3. The Bulgarian delegation to the Hősök tere. 
           13 x 18 cm. Gelatin silver. 
           The photos edges slightly damaged, the gelatin scratched faintly mottled,  
           pale fracture traces. 

15 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 246.   [Ünnepség Tiranában Albánia felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából Enver Hodzsa elnökletével.]  
           [2 db.] Fotósuk ismeretlen. 
           1954. 10,5 x 24, illetve 8,2 x 15,2 cm. Zselatinos ezüst. Mindkét fotó két részből áll. A hátoldalukon tintával írt szöveg. 
           A zselatinréteg kissé foltos.  
 

           [Ceremony in Tirana, Albania on the 10th anniversary of the liberation of Enver Hoxha in the chair.]  
           [2 pcs.] Photographers unknown. 
           1954. 10,5 x 24 and 8,2 x 15,2 cm. Gelatin silver. Both photo of two parts. Text written in ink on the back side. 
           The gelatin is slightly stained. 

25 € 
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 247.   Военная Артиллерийская Командная Академия выпуск 1958  
           Ленинград. [A Leningrádi Katonai Tüzérségi Akadémián 1958-ban végzett 
           tisztek fotóalbuma.] [20 fotó.] 
           7 nagyméretű fotómontázs és csoportkép felkasírozva (cca. 17 x 22 cm);  
           8 kisméretű (cca. 14 x 9 cm) és 5 közepes méretű (cca. 14 x 20 cm), zselatinos  
           ezüst. Fotósarokkal beragasztott amatőr felvételek.  
           Eredeti egészvászon kötésben.  
          Jó állapotban. 
 

           [Photo album of the officers graduated in 1958 in the Leningrad Military  
           Artillery Academy.] [20 photos.] 
           7 pcs. cca. 17 x 22 cm (big sized photomontages and tableuxes, mounted),  
           8 pcs cca. 14 x 9 cm, 5x cca. 14 x 20 cm. Album size: 26 x 38 cm, gelatin silver.  
           The photos are fixed by photo corners. Orig cloth binding.  
           In good condition. 

120 € 

KÉPESLAPOK   –   POSTCARDS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 248.   25 éves az úttörő mozgalom.  
           Grafika: Gönczi Tibor. 
           Budapest, (1971.) Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 
           Nem futott, jó állapotban. 
 
           [The 25-year-old pioneer movement.] 
           Graphics: Tibor Gönczi. 
           Budapest, (1971.)  
           Not posted, in good condition. 

5 € 

 249.   [Az első szovjet űrhajósok.] [Szovjet képeslapok szovjet és lengyel (1 db) alkalmi  
           bélyegekkel, alkalmi és postai bélyegzővel.] [14 db.]  
           Moszkva, [cca. 1961-1965]. Pravda. 
           Nem futottak. A Gagarin-lap felületén törések halvány nyoma, több lap sarka kissé sérült. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           [Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova szovjet űrhajósnő.] [Emléklap lengyel bélyeggel  
           és postai bélyegzővel.] 
           Ismeretlen kiadás, 1965. A hátoldalán kézzel írt német nyelvű szöveg. 
           Jó állapotban. 
 

           *** 
 

           [The first Soviet Astronauts.] [Soviet postcards with Soviet and Polish special stamps,  
           special and postmarks.] [14 pieces.] 
           Moscow, [cca. 1961-1965]. 
           Not posted. Faint traces of little cracks on the Gagarin postcard’s surface, some of their corners  
           are a little bit damaged. 
 

           Includes: 
 

           [Valentina Vladimirovna Tereshkova Soviet Spacewoman.] [Memorial card with Polish  
           stamp and postal postmark.] 
           Unknown edition, 1965. On a cardboard, handwritten German text on its back.  
           In good condition. 

25 € 
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 250.   Да здравствует 1 мая! [Éljen Május 1!]  
           Grafika: Adrianov.  
           Moszkva, 1955. Minyisztersztvo Szvjazi, SZSZSZR. Mélynyomás.  
           Futott. A sarkai kissé sérültek, bal oldalon kb. 1 cm-es, alul apró beszakadás. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Поздравляем с праздником 1 мая! [Köszöntünk Május elseje alkalmából!]  
           Fotó: Ja. Pavolockovo. 
           Kijev, [cca. 1958.]. Ukrfoto. Futott. Bal oldalon alul törés halvány nyoma. 
 

           *** 
 

           [Long live 1st of May!] 
           Graphics: Adrianov. Moscow, 1955. 
           Posted. Slightly damaged corners, cca. 1 cm tear on its left side, a tiny one at the bottom. 
 

           Includes: 
 

           [We greet you on the occasion of May Day!] 
           Photo: Ja. Pavolockovo. Kiev, [cca. 1958.]. Ukrfoto. 
           Posted. Faint trace of a cracks on its left bottom. 

10 € 
 

 
 
 251.   [Események az űrhajózás történetéből.] [Szovjet képeslapok szovjet és magyar (2 db)  
           alkalmi bélyegekkel, alkalmi és postai bélyegzővel.] [10 db.]  
           Moszkva, [cca. 1961-1965]. Minisztertszva Szvjazi, Szovjetszkij Hudozsnyik,  
           Poligrafkombinat stb. 
           Nem futottak. Néhány lap sarka kissé sérült. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Человек в космосе. [Ember az űrben.] [Emléklap magyar alkalmi bélyeggel és 
           alkalmi bélyegzővel.]  
           Ismeretlen kiadás, 1967. 
           A sarkai kicsit sérültek, a jobb felső sarkán halványan foltos. 
 

           *** 
 

           [Events from the history of space flight.] [Soviet postcards with Soviet and Hungarian  
           special stamps, special and postmarks. 10 pieces.] 
           Moscow, [cca. 1961-1965.] 
           Not posted. Some corners are slightly damaged. 
 

           Includes: 
 

           [Man in the Space.] [Memorial card with Hungarian special stamp and special postmark.] 
           Unknown edition, 1967. Slightly damaged corners, faintly stained at its top right corner. 

25 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 252.   Halasi csipke Rákosi Elvtárs születésnapjára készült. 
           Képzőművészeti Alap 5. sz. fiókja, Budapest, (1953.) Sokszorosított fotó. 
           Nem futott, jó állapotban. 
 

           [Halas lace made for the celebration of Comrade Rákosi’s birthday.] 
           Budapest, (1953.)  
           Mimeographed photo. 
           Not posted. In good condition. 

5 € 
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 253.   [Jelenetek Gagarin életéből.] [24 db.]  
           Fotó: Masztjukov, Cseregyincev, Maklecov stb. 
           Moszkva, 1969. Izdatyelsztvo „Planeta”. 
           Nem futottak, jó állapotban. 
 

           [Scenes from Gagarin’s life.] [24 pcs.]   
           Photo: Mastyukov, Tseredyincev, Maklecov, etc. 
           Moscow, 1969. Publishing House „Planeta”. 
           Not posted. In good condition. 

20 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 254.   Ю(рий) А(лексеевич) Гагарин. [Gagarin békegalambbal.]  
           [Sokszorosított fotó.] 
           Fotó: P. Barasev. 
           Moszkva, 1961. Fotosztudija Izogiza.  
           Nem futott, jó állapotban. 
 

           [Gagarin with peace dove.] [Mimeographed photo.] 
           Photo: P. Baresev. 
           Moscow, 1961. Photo Studio Izogiza. 
           Not posted. In good condition. 

10 € 
 

 
 
 255.   Képeslapok Sztálinvárosról.] [10 db sokszorosított  
           fotó.] 
           1. Látkép. 2. Városrészlet. 3. Városrészlet. 4.  
           Városrészlet. 5. Kikötő. 6. Üzletház. 7. Dózsa  
           Filmszínház. 8. Bartók Béla Kultúrház. 9. Strandfürdő.  
           10. Sportpálya. 
           Budapest, [cca. 1954.]. Képzőművészeti Alap 
           Kiadóvállalata.  
           Nem futottak, jó állapotban. 
 

           [Stalin city poscards.] [10 mimeographed photos.] 
           Budapest, [cca. 1954.]. 
           Not posted. In good condition. 

20 € 

 
 
 
 
 
 
 256.   [Kínai propaganda képeslapok] [5 db.]  
           Ismeretlen kiadás, 1953. 
           Nem futottak. A sarkok néhol egészen kicsit sérültek,  
           egyébként jó állapotban. 
 

           [Chinese propaganda postcards.] [5 pieces.] 
           Unknown edition, 1953. 
           Not posted. Slightly damaged corners in some places,  
           otherwise in good condition. 

25 € 
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 257.   Летчики-космонавты Г(ерман) С(тепанович) Титов и Ю(рий) А(лексеевич)   
           Гагарин. [German Tyitov és Jurij Gagarin űrhajósok.]  
           Fotó: V. D. Kuvrin. 
           Moszkva, 1961. Minisztersztvo Szvjazi SZSZSZR.  
           Nem futott, bal oldalon keresztben és a sarkain törés halvány nyoma. 
 

           Hozzá tartozik: 
т Г(ерман) С(тепанович) Титов.] [German Tyitov űrhajós.]  

. Moszkva, 1961. Izdatyelsztvo Pravda. 
lén halvány vízfoltos törésnyomokkal. 

n) S(tepanovich) Titov and Y(uri) A(lekseyevich) Gagarin.] 
er: V. D. Kuvrin. Moscow, 1961.  

s of breakages across of its left side and at the corners. 

ut G(erman) S(tepanovich) Titov.] 
own. Moscow, 1961. 
ater-stained traces of tiny breakages at its right edge. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 258.   MNDSZ III. kongresszusa 1952.  
           Grafikusa ismeretlen. 
           Budapest, 1952. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. 
           Jobb felső részen törés halvány nyoma, a sarkai kissé sérültek. 
 

           [3rd Congress of the MNDSZ (Hungarian Women’s Democratic Federation), 1952.]  
           Graphic artist: unknown. 
           Budapest, 1952. 
           Faint trace of a little cracks at its top right, slightly damaged corners. 

12 € 
 

 
 
 
 259.   Московский Кремль. [A moszkvai Kreml.] [20 db.]  
           Moszkva, 1955. Izdatyelsztvo „Szovjetszkij Hudozsnyik”.  
           (Művészi ábrázolások a Kremlről a hátoldalon  
           az alkotók nevével.) 
           Kiadói papírtokban. Nem futottak, jó állapotban. 
 

           [The Moscow Kremlin.] [20 pcs.] 
           Moscow, 1955.  
           (Artistic depictions of the Kremlin, with the names  
           of the artists.) 
           In orig. paper case. Not posted. In good condition. 

15 € 

 
 260.   [Mozgalmi témájú képeslapok, üdvözlőlapok a  
           Szovjetunióból.] [25 db.] 
           Moszkva, 1958-1975. Minyisztersztvo Szvjazi SZSZSZR.  
           A hátoldalakon a grafikusok nevével. 
           Futottak. 8 darabon kisebb törés, vagy halvány folt,  
           a többi jó állapotban. 
 

           [Movement themed postcards and greeting-cards from  
           the Soviet Union.] [25 pcs.] 
           Moscow, 1958-1975.  
           With the graphic artists’ name on their backs. 
           Posted. On 8 pieces smaller breakage or faint stain, the  
           others in good condition. 

35 € 

 

           [Летчик-космонав
           Fotósa ismeretlen
           Nem futott, a jobb szé
 

           *** 
 

           [Astronauts G(erma
           Photograph
           Not posted. Faint trace
 

           Includes:  
 

           [Astrona
           Photographer: unkn
           Not posted. Faint w
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 261.   Páncélvonat 1919-1969.  
           Grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, (1969.) 
           A hátoldalán alkalmi postai bélyegzővel 1970-ből. 
           Nem futott, jó állapotban. 
 

           [Armoured train 1919-1969.] 
           Graphic artist: unknown. 
           Unknown edition, (1969).  
           With a special postmark on its back from 1970. 
           Not posted. In good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 262.   Пионеры-герои 1941-1945. [Hős pionírok 1941-1945.] [12 db.] 
           Grafikus: Ja. Kotljarov. 
           Moszkva, 1969. „Szovjetszkij Hudozsnyik. Kiadói papírtokban. 
           A képeslapok hátoldalán az úttörő rövid története. 
           Nem futottak, a képeslapok jó állapotban, a papírtok  
           gerince kissé sérült. 
 

           [Heroic Pioneers 1941-1945.] [12 pcs.] 
           Graphics: Ja. Kotljarov. 
           Moscow, 1969. In orig. paper case. Not posted. 
           With the short stories of pioneers on their backs. 
           In good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 

verseny témájú képeslap.]  

űvészeti Alkotások N. V. 5. sz. fiókja. 
l. Jó állapotban. 

hemed postcard.] 
wn. 

t stamp. In good condition. 
10 € 

 
 
 264.   Szolgálati időm emlékére. [3 db.] 
           Grafikusa ismeretlen. 
           [Cca. 1950.] Kézzel színezett képeslapok  
           portréfotókkal. Egyik hátulján kézzel írt szöveg, a  
           másik kettő nem futott. Mindhárom lap a szélein kissé  
           kopottas, a sarkokon törések halvány nyoma. 
 

           [The memory of my time spent in the army.] [3 pcs.] 
           Unknown artist. 
           [Cca. 1950.] Hand-coloured postcard portrait  
           photos. With handwritten text on one of the backs. 
           Two not posted. All three of the sheet edges slightly,  
           worn with faint traces of fractures at the corners. 

12 € 

 
 
 
 
 
 263.   [Szocialista munka
           Grafikusa ismeretlen. 
           (Budapest), [cca.1952.]. M
           Futott, bélyeg nélkü
 

           [Socialist emulation-t
           Graphic artist: unkno
           (Budapest), [cca.1952.].  
           Posted withou
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 265.   Сталинград. Комплект открыток. [Sztálingrád. Képeslap-összeállítás.] [22 db.]  
           Fotó: G. A. Zelma. 
           Izogiz, Moszkva, 1954. Kiadói papírtokban.  
           Nem futottak. A papírtokon elől kis gyűrődés, halványan foltos, a lapok jó állapotban.  
           Tíz lap hiányzik. 
 

           [Stalingrad. Postcard compilation.] [22 pcs.] 
           Photo by G. A. Zelma. 
           Moscow, 1954. 
           In publisher’s paper case. 
           Not posted. Small crease on the front of the paper, faintly stained sheets in good  
           condition. Ten sheets are missing. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 266.   The 11th Sokol Festival in Prague. june – july 1948. Czehoslovakia.  
           [A 11. Sokol Fesztivál Prágában – Csehszlovákia.] 
           Grafikusa ismeretlen. 
           Ismeretlen kiadás, (1948.).  
           Nem futott. Jobb felső sarkán apró törés, egyébként jó állapotban. 
 

           Unknown artist. 
           Unknown edition (1948.)  
           Not posted. Small breaks in the upper right corner, otherwise in good condition. 

8 € 
 

 
 
 
 267.   [Városképek, enteriőrök, műalkotás-reprodukciók a szovjetunióból.]  
           [200 db képeslap albumban.]  
           [Cca. 1958.] 130 db színes ill. ff mélynyomás, 70 db sokszorosított fotó.  
           Nem futottak. A lapokat fotósarokkal rögzítették, és jó állapotban vannak. 
           Az album mérete 30 x 42 cm. 
           Egészvászon kötésben, a címlapra ragasztott műalkotás-reprodukcióval,  
           a hátlapon a szovjet gyártó üzem szárazpecsétjével.  

é kopottas, hátoldala alul néhol vízfoltos.  

productions of artworks from the Soviet Union.]  

 or rather b&w intaglio-printings, 70 mimeographed photos. 
hoto corners. In good condition. 

ur reproduction on its board. Slightly dingy spine,  
d bottom on its back. 

150 € 
 

 
 
 
 268.   [Vénusz rakéta. Mars rakéta.] [Emléklapok magyar alkalmi bélyeggel és postai bélyegzővel.]  
           [Kézzel festett sokszorosított fotók.] 
           Ismeretlen kiadás, 1964. Jó állapotban. 
 

           Hozzá tartozik: 
 

           Luna 9. [NDK képeslap NDK alkalmi bélyeggel és alkalmi bélyegzővel.] [Sokszorosított fotó.]  
           Fotós: Willmann, Berlin. Ismeretlen kiadás. 1971. Futott, jó állapotban. 
 

           *** 
 

           [Venus rocket. Mars rocket.] [Memorial cards with Hungarian special stamp and postmark.] 
           Unknown edition, 1964. In good condition. 
 

           Includes: 
 

           Luna 9. [GDR postcard with GDR special stamp and postmark.] [Mimeographed photo.] 
           Unknown edition, 1971. Posted. In good condition 

15 € 

           Az album gerince kiss
 

           [Cityscapes, interiors, re
           [Album, contains 200 postcards.] 
           [Cca. 1958.]  130 colour
           Not posted. Fixed by p
           Album size: 30 x 42 cm. 
           Cloth binding, with a colo
           in some places water-staine
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 269.   Виды Москвы. [Moszkvai látképek.] [24 db.]  
           Fotó: I. Sagina. 
           Moszkva, 1955. Izdatyelsztvo Izogiz.  
           Nem futottak, a képeslapok jó állapotban, kiadói  
           papírcsíkkal átfogva. A papírcsíkon kisebb szakadás. 
 

           [Views of Moscow.] [24 pcs.] 
           Photo: I. Sagina. 
           Moscow, 1955. Not posted. 
           In good condition. Embraced by orig. paper band. 

20 € 

 

[Katonai parádé a moszkvai Vörös téren.] [28 db.]  

ttak, jó állapotban. 

50 € 

 
 
 
 271.   Здравствуй, солнце! [Szervusz, Nap!]  
           Grafikus: E. Szolovjev. 
           Kalinin, 1959. Poligrafkombinat.  
           Kiadták a holdkutató szondasorozat első darabjának, a Luna-1-nek  
           felbocsátása alkalmából. 
           Futott. A sarkok néhol egészen kicsit sérültek, bal oldalon alul törés  
           halvány nyoma. 
 

           [Hi, Sun!] 
           Graphics: E. Szolovjev. 
           Kalinin, 1959.  
           Published on the occasion of launch the Luna-1 the first part of the lunarian  
           probe series. 
           Posted. Very slightly damaged corners, faint trace of breakage on the left  
           bottom. 

20 € 
 
 
 
 

 

 270.   Военный паpад на Красной Площади b Москве. 
           Fotós: G. Szamszonov. 
           Moszkva, 1968. Izdatyelsztvo Izvesztyija. Nem futo
 

           [Military parade in Moscow’s Red Square.] [28 pcs.] 
           Photo: G. Samsonov. 
           Moscow, 1968. Not posted. In good condition. 
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 276.   A KISZ Központi Bizottságának kiváló KISZ-szervezet zászlója 1981.  
           [Közepes méretű zászló.] 
           56 x 38 cm. Többszínű cérnával hímzett selyem, rávarrott címerrel.  
           Jó állapotban. 
 

           [Flag of the KISZ (Hungarian Young Communist League) Central Committee’s  
           excellent KISZ organization, 1981.] [Medium-sized flag.] 
           56 x 38 cm. Silk embroidered with multi-coloured thread with attached coat-of-arms.  
           In good condotion. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 277.   A KISZ Központi Bizottságának kiváló KISZ-szervezet zászlója 1983.  
           [Közepes méretű zászló.] 
           57 x 38,5 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett selyem, rávarrott címerrel,  
           aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           Jó állapotban. 
 

           [Flag of the KISZ (Hungarian Young Communist League) central committee’s 
           excellent KISZ organization, 1981.] [Medium-sized flag.] 
           57 x 38,5 cm (without fringe). Silk embroidered with multi-coloured thread with attached  
           coat-of-arms, with golden twisted cord trim and fringe.  
           In good condition. 

25 € 
 

 
 

yben elért kimagasló munkáért 1975. MSZMP. 
es méretű zászló.] 

ával hímzett selyem, aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel.  

 made in the congressional emulation, 1975. –  
orkers' Party) district IX. committee, 1978.]  

 
 
 
 278.   A kongresszusi munkaversen
           IX. ker. bizottsága. 1975. [Közep
           59,5 x 39 cm. Aranyszínű cérn
          Jó állapotban. 
 

           [For the outstanding work
           MSZMP’S (Hungarian Socialist W
           [Medium-sized flag.] 
           59,5 x 39 cm. Silk embroidered with golden thread with golden cord trim.  
           In good condition. 

 
 

25 € 

 279.   A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség  
           Központi Bizottságának vörös vándorzászlaja.  
           [Nagyméretű zászló, cca. 1965.]  
           86 x 147 cm. Aranyszínű cérnával  
           hímzett selyem, rávarrott címerrel, három oldalon  
           aranyszínű sodrott zsinór rojttal, két bojttal.  
           Jó állapotban. 
 

           [The red challenge flag of the Hungarian  
           Young Communist League’s Central  
           Committee.] [Large-sized flag, cca. 1965.] 
           86 x 147 cm. Silk embroidered with  
           golden thread with attached coat-of-arms, on its  
           three edges with golden cord trim with tuft and two  
           big fringes. In good condition. 

60 € 
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 280.   [A Vietnami Kommunista Ifjúsági Szövetség zászlaja.]  
           [Asztali zászló gombvégű farúdon, cca.1965.]  
           38 x 25 cm (zsinór szegély nélkül). Elől többszínű cérnával hímzett  
           selyem rávarrott címerrel, hátul textil, aranyszínű zsinór szegéllyel, két bojttal.  
           Jó állapotban. 
 

           [Flag of the Vietnamese Communist Youth League.]  
           [Table flag on button-ended stick, cca.1965.] 
           38 x 25 cm (without cord trim). Silk embroidered with multi-coloured  
           thread with attached coat-of-arms in front, textil on the back, with golden  
           cord trim and two fringes.  
           In good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 281.   A zászlóalj legjobb szakasza. [Közepes méretű munkásőr zászló, cca. 1965.] 
           58 x 40 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett selyem, rávarrott címerrel,  
           aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           Jó állapotban. 
 

           [Best platoon of the battalion.] [Medium-sized worker’s militia flag, cca. 1965.] 
           58 x 40 cm (without fringe). Silk embroidered with multi-coloured thread with  
           attached coat-of-arms with golden cord trim and fringe.  
           In good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 282.   [Alkalmi vietnami zászló.] [Asztali zászló farúdon, cca.1960.] 
           25 x 15 cm (zsinór szegély nélkül). Több színnel nyomott selyem, aranyszínű 
           zsinór szegéllyel, sodrott zsinór akasztóval, a végén bojtokkal, felül fa rúd merevítővel.   
           Felül kissé szürkés, a fa rúd végéről a gombok hiányoznak egyébként jó állapotban. 
 

           [Special Vietnamese flag.] [Table flag on stick, cca.1960.] 
           25 x 15 cm (without cord trim). Multi-coloured printed silk with golden cord trim,  
           hanger and two fringes on the stay.  
           Slightly greyish top, the buttoms from the ends of the stick are missing, otherwise  
           in good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 283.   Az egység tömegsportban legjobb alegysége. KTP (Katonai tízpróba).  
           [Kétoldalas asztali zászló, cca. 1960.] 
           37,5 x 23 cm (bojt nélkül). Elől több színnel nyomott selyem, hátul nemzeti  
           színű selyem, aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           Jó állapotban. 
 

           [The unity in the mass sport’s best subunit is. KTP (military decathlon).]  
           [Double-side-page table flag, cca. 1960.]  
           37,5 x 23 cm (without fringe). In front colour-printed silk, back tricolour silk  
           with golden cord trim with fringe. 
           In good condition. 

10 € 
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 284.   Csömör és vidéke Körz[et] F[öld] M[űves] Sz[övetkezet]. A legjobb  
           üzemegységnek a jó munkáért. [Közepes méretű emlékzászló, cca.1960.]  
           47 x 29 cm (bojt nélkül). Több színű cérnával hímzett selyem, rávarrott  
           címerrel, aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, három oldalon aranyszínű  
           sodrott zsinór rojttal, felül fa rúd merevítővel.  
           Jó állapotban. 
 

           [Csömör and its surroundings district A(gri)c(ultural) C(ooperative).  
           To the best plant unit for the good work.] [Medium memorial flag, cca 1960.] 
           47 x 29 cm (without fringe). Silk embroidered with multi-coloured thread with  
           attached coat-of-arms with golden cord trim on its three sides with fringe  
           and a strut above. 
           In good condition. 

45 € 
 

 
 
 
 
 
 285.   Dózsa György SZIT (Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom) brigád.  
           [Asztali zászló farúdon, cca. 1950.] 
           36 x 19,5 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett, elől selyembrokát, hátul selyem,  
           aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           A farúdról a gombok hiányoznak, egyébként jó állapotban. 
 

           [György Dózsa SZIT (Trade Union Young Workers Apprentice Movement) brigade.] 
           [Table flag on stick, cca. 1950.] 
           36 x 19,5 cm (without fringe). In front silk brokade back silk embroidered with  
           multi-coloured thread with golden cord trim and fringe.  
           The buttoms from the ends of the stick are missing, otherwise in good condition. 

20 € 
 

 

rség megalakulásának 25 évfordulójára.]  
nyeg alul rojtokkal, 1982.]  

anniversary of foundation the Worker’s Militia.] 

 
 
 
 
 
 
 
 286.   [Emlékszőnyeg a Munkáső
           [Kézzel csomózott perzsasző
           57 x 40 cm (rojtok nélkül). 
           Jó állapotban. 
 

           [Memorial carpet for the 25th 
           [Hand-knotted Persian rug, 198
           57 x 40 cm (w
           In good condition. 

 

2.] 
ithout fringes). With fringes on its bottom.  

30 € 

 
 
 287.   Erkel Ferenc raj. [Kétoldalas, közepes méretű  
           úttörőzászló, 1965 körül.]  
           42,5 x 65 cm.  Kézzel kivarrt vászon az egyik  
           oldalon rávarrott selyem címerrel, a másik oldalon  
           részben rávarrott, részben hímzett címerrel,  
           három oldalon farkasfogas díszítéssel, három 
           kötöző szalaggal. Néhol halványan foltos. 
 

           [Ferenc Erkel squad.] [Double-side-page  
           medium sized pioneer flag, cca 1965.] 
           42,5 x 65 cm. Hand embroidered linen, a attached  
           coat-of-arms on its one side, partly embroidered  
           coat-of-arms on the other, with rick-rack on its  
           three edges, with three ligaments.  
           Faintly stained in some places. 

15 € 
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 288.   Füles örs. [Kisméretű kisdobos örsi zászló,  
           cca. 1960-1970.]  
           27 x 42 cm. Kézzel kivarrt selyem, rávarrott nemzeti  
           színű szalaggal, három kötöző szalaggal.  
           A hátoldala két helyen egészen halványan foltos. 
 

           [Füles patrol.] [Small-sized young pioneer patrol flag,  
           cca. 1960.] 
           27 x 42 cm. Hand embroidered silk with a attached national  
           coloured band and three ligaments.  
           In two places faintly stained on its back. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 289.   KISZ fogadalomtétel – 1968. [Integető kendő.] 
           34 x 38 cm. Több színnel nyomott selyem rojtozott szegéllyel.  
           Jó állapotban. 
 

           [KISZ (Communist Youth Federation) pledge – 1968.] 
           [Waving kerchief.] 
           34 x 38 cm. Multicolored printed silk with fringed trim. 
           In good condition. 

12 € 
 

 
 
 

lomtétel. 1945-1970. [Integető kendő, 1970.] 
Több színnel nyomott selyem.  

ist Youth Federation) pledge. 1945-1970.]  

cm. Multicolored printed silk. 
ition. 

12 € 

 
 
 
 291.   [Kisdobos rajzászló.] [Közepes méretű  
           zászló, cca. 1960-1970.]  
           42 x 67 cm. Vászon, rávarrott selyem címerrel,  
           három oldalon farkasfogas díszítéssel és  
           sárga zsinór szegéllyel, három kötöző  
           szalaggal.  
           Jó állapotban. 
 

           [Young pioneer squad flag.] [Medium-sized  
           flag, cca 1960-1970.] 
           42 x 67 cm. Linen with attached silk  
           coat-of-arms and rick-rack on its three edges,  
           with yellow cord trim and three ligaments. 
           In good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 290.   KISZ fogada
           39,5 x 39,5 cm. 
           Jó állapotban. 
 

           [KISZ (Commun
           [Waving kerchief, 1970.] 
           39,5 x 39,5 
           In good cond
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 292.   [Коллектив коммунистического труда.] [А kommunista munka kollektívája.] 
           [Közepes méretű szovjet propaganda zászló, cca. 1970-1980.] 
           59 x 40 cm (rojtok nélkül). Több színnel nyomott selyem, két oldalon aranyszínű sodrott  
           zsinór szegéllyel, alul aranyszínű sodrott zsinór rojttal.  
           A nyomott részeken kisebb kopások, egyébként jó állapotban. 
 

           [Collective of the communist work.] [Medium-sized Soviet propaganda flag,  
           cca. 1960-1970.] 
           59 x 40 cm (without fringes). Multi-coloured printed silk with golden twisted cord   
           trim on its two edges, golden twisted cord fringe on its bottom.  
           Smaller agings n the printed parts, otherwise in good condition. 

30 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 293.   Лучшей октябрятской группе.] [A legjobb kisdobos csapat.] [Kisméretű szovjet  
           emlékzászló Lenin gyerekkori arcképével, cca. 1965.] 
           32 x 20 cm. Több színnel nyomott selyem, sodrott zsinór szegéllyel.  
           Jó állapotban. 
 

           [The best young pioneer group.] [Small-sized Soviet memorial flag with a portrait of  
           children Lenin, cca. 1965.] 
           32 x 20 cm. Multi-coloured printed silk with twisted cord trim.  
           In good condition. 

12 € 
 

скому звену.] [A legjobb úttörő őrsnek.] [Kisméretű szovjet  
ca. 1970.]  

öbb színnel nyomott selyem, zsinór szegéllyel.  
sebb kopások, egyébként jó állapotban. 

 [Small-sized Soviet pioneer memorial flag, 

cm. Multi-coloured printed silk with cord trim.  
 the printed parts, otherwise in good condition. 

12 € 

 295.   Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség IX. kerületi  
           bizottsága A NOSZF 50 évfordulójára – szocialista  
           munkaversenyben I. Élelmiszeripar. [Két oldalon hímzett  
           közepes méretű zászló aranyozott gombvégű farúdon, 1967.] 
           29 x 18 cm (bojt nélkül). Aranyszínű cérnával hímzett selyem,     
           aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, alul aranyszínű  
           sodrott zsinór rojttal, bojttal.  
           Jó állapotban. 
 

           [The district ix committee of the Hungarian Communist  
           Youth League for the 50th anniversary of the NOSZF (Great  
           October Socialist Revolution) - First in socialist work  
           competition: Food Industry.] [Medium-sized flag, embroidered 
           on both sides on gilded button-ended stick, 1967.] 
           29 x 18 cm (without fringe). Silk embroidered by golden thread  
           with golden twisted cord trim, with golden twisted cord fringe. 
           In good condition. 

25 € 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 294.   [Лучшему пионер
           (pionír) emlékzászló, c
           31 x 22 cm. T
           A nyomott részeken ki

           [To the best pioneer patrol.]
           cca. 1970.] 
           31 x 22 
           Smaller agings on
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 296.   Magyar Népköztársaság. 1975. [Asztali zászló.] 
           40 x 30,5 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett selyem, rávarrott címerrel,  
           nemzeti színű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           Kissé foltos, egyébként jó állapotban. 
 

           [Hungarian People’s Republic. 1975.] [Table flag.] 
           40 x 30,5 cm (without fringe). Silk embroidered by multi-coloured thread with  
           a attached coat-of-arms national colour twisted cord trim and fringe.  
           Slightly stained, otherwise in good condition. 

15 € 
 

 
 
 
 
 297.   Magyar Népköztársaság. 1975. – Magyarország -Szovjetunió – 
           Budapest 1975 VI. 3. [Kétoldalas asztali zászló.] 
           40 x 31 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett selyem, rávarrott    
           címerrel, nemzeti színű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
          Jó állapotban. 
 

           [Hungarian People’s Republic. 1975. – Hungary - Soviet Union –   
           Budapest 3 June 1975.] [Double-side table flag.] 
           40 x 31 cm (without fringe). Silk emroidered by multi-coloured thread,  
           with attached coat-of-arms, national tricolour twisted cord trim  
           and fringe. 
           In good condition. 

18 € 

298.   Magyar Népköztársaság. 1976. [Asztali zászló.] 
      40 x 31 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett selyem, rávarrott címerrel, 
      nemzeti színű sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
      Kissé foltos, egyébként jó állapotban. 

      [Hungarian People’s Republic. 1976.] [Table flag.] 
      40 x 31 cm (without fringe). Silk emroidered by multi-coloured thread, with 
      attached coat-of-arms, national tricolour twisted cord trim and fringe. 
      Slightly stained, otherwise in good condition. 

15 € 

 
 
 
 
 
 
 
 299.   M.D.P III. kongresszusa 1954. V. 24 5. SZ. Mélyépítő V[állalat]-tól a kongresszusi     
           munkaversenyben legjobb eredményt elért műszaki dolgozónak.  
           [Közepes méretű emlékzászló.] 
           47 x 29 cm. Többszínű cérnával hímzett selyem, aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel, 
           felül fa rúd merevítővel.  
           Elöl a bal oldalon néhány halvány folt, hátul kisebb lyuk, egyébkén jó állapotban. 
 

           [III. congress of the M.D.P. (Hungarian Worker’s Party) 24 MAY 1954 – from 
           No. 5. Civil Engineering C[ompany] to the technic worker achieved the  
           best result in the congressional emulation.] [Medium-sized memorial flag.] 
           47 x 29 cm. Silk embroidered by multi-coloured thread with golden twisted cord trim,  
           hanging on a strut.  
           On its left side some faint stains, some smaller holes on its back, otherwise  
           in good condition. 

45 € 
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 300.   M.SZ.M.P. kongresszusi munkaversenyben a műhely legjobb eredményt 
           elért dolgozója. 1959. [Asztali zászló aranyozott gombvégű farúdon.] 
           29 x 18 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett selyem, aranyszínű, 
           sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           A zsinórzat és a bojt kissé szürkés, egyébként nagyon jó állapotban. 
 

           [The workshop’s best achievement reached worker in the M.SZ.M.P.  
           (Hungarian Socialist Workers' Party) congressional emulation. 1959.]  
           [Table flag on a gilded button-ended stick.] 
           29 x 18 cm (without fringe). Silk embordeired by multi-coloured rwist with  
           golden twisted cord trim and fringe.  
           Slightly geyish cord and fringe, otherwise in good condition. 

20 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 301.   [Munkásőr karszalag. Cca. 1970.]  
           10,5 x 43,5 cm. Nyomott szövet varrott szegéllyel, rávarrott címerrel, francia kapcsokkal. Jó állapotban. 
 

           [Workers’ Militia armband. Cca 1970.] 
           10,5 x 43,5 cm. Printed cloth with attached trim and coat-of-arms, with French fasteners. In good condition. 

10 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 302.   [Munkásőr karszalag fekete szegéllyel. Cca. 1970.]  
          10,5 x 45 cm. Nyomott szövet varrott szegéllyel, rávarrott címerrel, francia kapcsokkal. Jó állapotban. 
 

           [Workers’ Militia armband with black border. Cca 1970.] 
           10,5 x 45 cm. Printed cloth with sewn trim and attached coat-of-arms, with French fasteners. In good condition. 

12 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 303.   Nagyüzemi gazdálkodással a szocializmusért. [Kétoldalas nagyméretű zászló, cca. 1960.]  
           87 x 134 cm. Aranyszínű cérnával hímzett brokátselyem, rávarrott címerrel és ábrával, három oldalon  
           aranyszínű sodrott zsinór rojttal, két nagyméretű bojttal.  
           Különböző zászlókból összeállítva, az egyik oldalának szélén középtájt kézzel fércelve, egyébként jó állapotban. 
 

           [With large-scale economy for the socialism.] [Double-side large.sized flag, cca 1960.] 
           87 x 134 cm. Silk brocate embroidered by golden thread with attached coat-of-arms and picture,  
           golden twisted trim on its three sides with fringes.  
           Composed from different flags, tacked by hand in the middle of one side’s edge, otherwise in good condition. 

40 € 
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 304.   [От Советских спортсменов.] [A szovjet sportolóktól.] [Kisméretű emlékzászló, 
           cca. 1970.]  
           45,5 x 27 cm (bojt nélkül). Több színnel nyomott selyem, sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           A szegély kissé szürkés, a hátoldala foltos, egyébként jó állapotban.  
 

           [From the Soviet sportsmen.] [Small-sized memorial flag, cca 1970.] 
           45,5 x 27 cm (without fringe). Multi-coloured printed silk with twisted cord  
           trim and fringe.  
           A bit greyish trim, stained back side, otherwise in good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 305.   Petőfi Sándor raj. [Kétoldalas, közepes méretű úttörőzászló (?),  
           cca. 1960-1970.]  
           43 x 67 cm. Kézzel kivarrt vászon az egyik oldalon részben rávarrott,  
           részben hímzett címerrel, három oldalon farkasfogas díszítéssel, három kötöző  

on a római szám utolsó két számjegyét utólag  
ebb sérülések. 

[Double-side medium-sized pioneer (?) flag, cca.  

hand with partly embroidered, partly attached  
rack on its three edges, with three ligaments.  

wo numbers of the Roman number are  
amages. 

15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 306.   [Победителю в социалистическом соревновании.] [A szocialista munkaverseny   
           győztesének.] [Közepes méretű szovjet propaganda zászló, cca. 1970-1980.] 
           58 x 39 cm (rojtok nélkül). Több színnel nyomott selyem, két oldalon aranyszínű  
           sodrott zsinór szegéllyel, alul aranyszínű sodrott zsinór rojttal.  
           A nyomott részeken kisebb kopások, egyébként jó állapotban. 
 

           [To the winner of the socialist emulation.] [Medium-sized Soviet propaganda flag, 
           cca. 1960-1970.] 
           58 x 39 cm (without fringes). Multi-coloured printed silk with golden twisted cord trim 
           on its two sides, golden twisted cord fringes on its bottom. 
           Smaller agings ont he printed parts, otherwise in good condition. 

30 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 307.   Ságvári Endre raj. [Közepes méretű úttörő zászló, cca. 1960.] 
           49 x 73 cm. Aranyszínű cérnával két oldalon hímzett selyem, három  
           oldalon aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel.  
           Néhol kissé foltos, egyébként jó állapotban. 
 

           [Endre Ságvári squad.] [Medium-sized pioneer flag, cca. 1960.] 
           49 x 73 cm. Silk double-side embroidered by golden thread with  
           golden twisted cord trim.  
           Stained in some places, otherwise in good condition. 

10 € 

           szalaggal. A feliratos oldal
           eltávolították, azon a részen kis
 

           [Sándor Petőfi squad.] 
           1960-1970.] 
           43 x 67 cm. Linen sewn by 
           coat-of-arms, with rick-
           On its inscriptive side the last t
           missing so there are smaller d
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 308.   С праздником.] [Kellemes ünnepeket!] [Szovjet  
           integető zászlócska, cca. 1970-1980.]  
           10 x 20 cm, a nyél 25 cm. Több színnel nyomott  
           selyem, műanyag nyéllel  
           A nyomott részeken kisebb kopások, egyébként jó  
           állapotban. 
 

           [Holiday greetings.] [Soviet waving banderole, cca.  
           1970-1980.] 
           10 x 20 cm, the handle: 25 cm. Multi-coloured printed  
           silk with plastic handle.  
           Smaller agings ont he printed parts, otherwise in good  
           condition. 

12 € 

 
 
 309.   [С праздником.] [Kellemes ünnepeket!] [Szovjet  
           integető zászlócska, cca. 1970-1980.]  
           10 x 20 cm. Több színnel nyomott selyem. Nyél nélkül. 
           A nyomott részeken kisebb kopások, egyébként  
           jó állapotban. 
 

           [Holiday greetings.] [Soviet waving banderole,  
           cca. 1970-1980.]  
           10 x 20 cm. Multi-coloured printed silk. The plastic  
           handle is missing. Smaller agings on the printed parts,  
           otherwise in good condition. 

10 € 
 

 
 
 
 
 
 310.   Széchenyi István szocialista brigád.  
           [Kétoldalas asztali zászló, cca. 1980.] 
           39 x 29 cm. Több színnel nyomott selyem,     
           aranyszínű sodrott zsinór szegéllyel. Lezárt  
           műanyag védőtokban.  
           Jó állapotban. 
 

           [István Széchenyi socialist brigade.]  
           [Double-side table flag, cca. 1980.] 
           39 x 29 cm. Multi-coloured printed silk with  
           golden twisted cord trim. In closed plastic  
           protective case.  
           In good condition. 

10 € 

 
 
 311.   Szocialista brigád. [Két oldalon hímzett asztali zászló   
           aranyozott gombvégű farúdon, vörös csillagos címerrel,  
           cca. 1950.]  
           38 x 24,5 cm (bojt nélkül). Többszínű cérnával hímzett  
           selyem, rávarrott címerrel, aranyszínű sodrott zsinór  
           szegéllyel, bojttal.  
           Kisebb foltokkal, egy apró lyukkal, egyébként jó   
           állapotban. 
 

           [Socialist brigade.] [Double-side embordeired table flag  
           on gilded button-ended stick, with a red star  
           coat-of-arms, cca. 1950.] 
           38 x 24,5 cm (without fringe). Silk embroidered by  
           multi-coloured thread with attached coat-of-arms, golden  
           twisted cord trim and fringe.  
           With smaller stains and a tiny hole, otherwise in  
           good condition. 

15 € 
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 312.   [Szovjet propaganda zászló Lenin arcképével.]. [Közepes méretű zászló,  
           cca. 1980.] 
           53 x 33 cm (rojtok nélkül). Több színnel nyomott selyem, három oldalon sárga 
           sodrott zsinór rojttal.  
           Az arcképen kisebb kopások, egyébként jó állapotban. 
 

           [Soviet propaganda flag with Lenin’s portrait.] [Medium-size flag, cca. 1960.] 
           53 x 33 cm (without fringes). Multi-coloured printed silk with yellow twisted  
           cord fringe on its three edges. 
           Smaller agings on the portrait, otherwise in good condition. 

20 € 
 

 
 
 313.   [Úttörő rajzászló.] [Közepes méretű zászló, cca.  
           1960-1970.] 
           42 x 67 cm. Vászon, részben rávarrott, részben hímzett 
           címerrel, három oldalon farkasfogas díszítéssel és sárga  
           zsinór szegéllyel, három kötöző szalaggal.  
           Mindkét oldalon foltokban kifakult. 
 

           [Pioneer squad flag.] [Medium-sized flag, cca. 1960-1970.] 
           42 x 67 cm. Linen with partly embroidered, partly attached  
           coat-of-arms, with rick-rack and yellow cord trim on its  
           three edges, with three ligaments.  
           In some places faded on both sides. 

20 € 

 
 
 
 
 
 314.   [Úttörő zászló.] [Kisméretű zászló, cca. 1960-1970.]  
           33 x 39 cm (rojtok nélkül). Selyem, rávarrott címerrel, 
           három oldalon sárga selyemszál szegéllyel, három kötöző  
           szalaggal. 
           Néhol egészen halványan foltos. 
 

           [Pioneer flag.] [Small-sized flag, cca. 1960-1970.] 
           33 x 39 cm (without fringes). Silk with attached coat-of-arms 
           and yellow silk trim and three ligaments.  
           In some place faintiy stained. 

15 € 

 
 
 
 315.   [Всесоюзное физкультурно-спортивное Ордена Ленина –  
           общества Динамо.] [A Lenin érdemrenddel kitüntetett Dinamo      
           sportegyesület zászlaja, cca. 1970.] [Kétoldalas, kisméretű szovjet  
           sportzászló.] 
           46 x 28,5 cm (rojtok nélkül). Több színnel nyomott selyem,  
           két oldalt lila színű sodrott zsinórral.  
           A nyomott részeken kisebb kopások, a selyem néhol foltos, kisebb     
           szakadásokkal, elfogadható állapotban. 
 

           [Flag of the awarded the Lenin Order of merit Dinamo sports  
           club.] [Double-side small-sized sports flag, cca. 1970.] 
           46 x 28,5 cm (without fringes). Multi-coloured printed silk, on its two  
           sides with lilac twisted cord.  
           Smaller agings on the printed parts, stained silk on some places  
           with smaller tears, in acceptable condition. 

15 € 
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 316.   [Всегда готов!] [Mindig kész!] [Kisméretű szovjet (pionír) emlékzászló, cca. 1970.] 
           42 x 28 cm (bojt nélkül). Több színnel nyomott selyem, sodrott zsinór szegéllyel, bojttal.  
           A nyomott részeken kisebb kopások, egyébként jó állapotban. 
 

           [Always ready!] [Small-sized Soviet pioneer memorial flag, cca. 1970.] 
           42 x 28 cm (without fringes). Multi-coloured printed silk with twisted cord trim and fringe.  
           Smaller agings on the printed parts, otherwise in good condition. 

12 € 
 

 317.   [За высокие показатели в социалистическом  
           соревновании.] [A szocialista munkaversenyben  
           elért kiváló eredményekért.] [Kétoldalas, közepes   
           méretű szovjet propaganda zászló,  
           cca. 1970-1980.] 
           35 x 28 cm (rojtok nélkül). Aranyszínnel nyomott  
           selyem, három oldalon aranyszínű zsinór rojttal.  
           A nyomott részeken kisebb kopások, a rojtok egy 
           helyen elszíneződtek, egyébként jó állapotban. 
 

           [For the outstanding achievements achieved in  
           the socialist emulation.] [Double-side medium- 
           sized Soviet propaganda flag, cca. 1970-1980.] 
           35 x 28 cm (without fringes). Golden printed silk,  
           with golden twisted cord fringe on its three edges.  
           Smaller agings on the printed parts, the fringes   
           discolored in one place, otherwise in good      
           condition. 

18 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 318.   [Законы пионеров Советского Союза.] [A szovjet úttörők  
           szabályzata.] [Nagyméretű szovjet propaganda zászló, cca.  
           1970-1980.] 
           93 x 86 cm (rojtok nélkül). Több színnel nyomott selyem,  
           alul aranyszínű sodrott zsinór rojttal.  
           A nyomott részeken kisebb kopások, egy helyen kis fehér folt,  
           egyébként jó állapotban. 
 

           [Regulation of the Soviet Pioneers.] [Large-sized Soviet  
           propaganda flag, cca. 1970-1980.] 
           93 x 86 cm (rojtok nélkül). Multi-coloured printed silk with golden  
           twisted cord fringe.  
           Smaller agings on the printed parts, a little white stain in one place,   
           otherwise in good condition. 

60 € 
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