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SORSZÁM ÍRÓ ÁRVERÉSRE BOCSÁTOTT TÁRGY KIKIÁLTÁSI 

ÁR 

1 Bódis Kriszta - A szerző Bári shej c. dokumentumfilmje 

kereskedelmi forgalomban nem kapható 

DVD-n 

- A Van Helyed Stúdió programját 

bemutató könyv 

- Az Ózd/Hétes-telepi integrációs program 

dokumentációját tartalmazó Album 

20 000 Ft 

2 Dragomán 

György 

- 5x9 cm-es kartonlapra ragasztott tulipán-

márciuska, a hátoldalán a szerző 

ajánlásával, szignálva 

- A hozzá tartozó borítékon Szabó T. Anna 

kommentárja 

20 000 Ft 

3 Erdős Virág - A szerző idézettel és szignóval ellátott 

fotója a Józsefvárosból, mely világító 

testek – 100 kis budapest c. könyvének 

borítóképéül szolgált, keretben 

- Nyomtatott kísérőlevél 

20 000 Ft 

4 Esterházy Péter Egy kéziratlap a hagyatékból, egy 

publicisztika vázlata feltehetőleg 2009-ből 

(Esterházy Gitta felajánlása) 

20 000 Ft 

5 Grecsó 

Krisztián 

A szerző Esterházy Péter-nekrológjának 

eredeti kézirata (5 oldal, dátumozva, 

szignálva) 

20 000 Ft 

6 Kemény Zsófi - A „Hüvelyes zsenge borsó” c. vers 

kézírással, datálva, szignálva (1 oldal) 

- Kézzel írt kísérőlevél a licitálónak 

ugyancsak datálva, szignálva 

20 000 Ft 

7 Kornis Mihály - Esztergált fatáblás kézműves könyv, 

amelynek első oldalaira Kornis Mihály 

Esterházy Péter Hasnyálmirigynaplójának 

utolsó sorait másolta le kézzel, dátumozta 

és szignálta 

20 000 Ft 

8 Nádas Péter - Az 1942-ben kiadott Rövid német 

nyelvtan (Gyakorlati alapon) c. könyv 

Nádas Péter és Tandori Dezső datált 

20 000 Ft 



aláírásával, Mészöly Miklós beírásaival 

- Kézzel írt, dátumozott, szignált levél a 

könyv történetéről 

9 Nádasdy Ádám A „Van ez a lakás vagy nincs?” c. vers 

kézírással, datálva, szignálva, a lap 

oldalára függőlegesen írt szerzői 

kommentárral  

20 000 Ft 

10 Parti Nagy 

Lajos 

- Az „Őszológiai gyakorlatok (írta Dump 

Endre)” kézirat-kollázsának 

rekonstrukciója az eredeti részletekből 

(kartonpapírra ragasztott színes kollázs 

kézírásos, illetve nyomtatott és tollal 

javított szövegekből) 

- A licitálónak szóló kézírásos, datált, 

szignált kísérőlevél 

20 000 Ft 

11 Péterfy Gergely Vázlatlap kézírással a Kitömött barbár 

című regényhez (vonalas füzetlap mindkét 

oldalán írással) 

20 000 Ft 

12 Simon Márton - A „Derítő” c. vers kézírásos másolata 

szignálva (2 oldal) 

- Kézírásos kísérőlevél a licitálónak, 

datálva, szignálva 

20 000 Ft 

13 Szabó T. Anna Keményfedelű füzet az első oldalon a 

szerző kézírásos ajánlásával, datálva, 

szignálva, a következő oldalakon új versek 

kézírással 

20 000 Ft 

14 Szvoren Edina A „Nincs, és ne is legyen” c. novella 

részlete kézírással, szignálva (1 oldal) 

20 000 Ft 

15 Takács Zsuzsa - „A tiltás ellenére tudtam, hogy te 

vagy”című vers kézírással, szignálva (1 

oldal) 

- Nyomtatott, kézzel szignált kísérőlevél a 

vers történetéről 

20 000 Ft 

16 Tóth Krisztina - Festett farostlemezből készült házikó 

(60x21x21cm) 

- A „Bánk, magában” című vers kézírással 

(1 oldal) 

20 000 Ft 

17 Várady 

Szabolcs 

- 3 publikálatlan vers szignált kézirata 

- A versekhez fűzött nyomtatott, kézzel 

szignált kommentár (3 db) 

20 000 Ft 

18 Závada Pál - 3 személyes tárgy: fedeles úti réz 

hamutartó, bőr tolltartó, szemüveg szignált 

műanyag tokban 

20 000 Ft 



- Két szociográfia kéziratos és kézzel 

javított gépelt vázlatlapja (a “Hazátlanok, 

sorakozó!”, Medvetánc, 1988/4 és 

“Anyánk hív – megyünk!”, 2000, 1991/3.) 

(2, illetve 5 lap) 

19 Závada Péter A „Hely az időnek” c., a készülő Roncs 

szélárnyékban c. kötetben megjelenés alatt 

álló vers kézírással, ugyanazon a lapon 

külön keretben kézírásos, datált, szignált 

kommentárral 

20 000 Ft 

 


