
 

 
Sorsz. Mennyis

ég 

Megnevezés / leírás  Tulajdonos Keret / méret  

1. 1 db  vázlat / Több szent arcát ábrázoló 

alkotó: Istokovits  

   v.barna keret 

27X22 

 
2. 1 db  festmény / ortodox Mária Jézussal   barna keret  

 

 



3. 1 db  fénykép / kislányt hajókormánynál 

ábrázoló 

  s.barna keret 

19X18 

 
4. 1 db  fénykép / viharban fákat ábrázoló    barna törött keret 

13X19 

 



5. 1 db  fatábla ortodox szentkép   keret nékül  

25X20 

 
6. 1 db  festmény/ házat tetejéről    bordó keret 

22X26 

 



7. 1 db  fénykép / fiatal nő arcképe    barna keret 

32X21 

 
8. 1 db  fénykép / kislányt ábrázoló    s.barna keret 

11X15 

 



9. 1 db goblein / falutájkép    arany keret 

16X18 

 
10. 1 db  festmény / falutájkép tehénnel 

Séday ’91 

  vastag aranyozott 

keret 

46X36 

 



11. 1 db  kép / német parasztlányt  

Franz Lipperhide 

   bordó keretben 

37X26 

 
12. 1 db kép / német paraszt férfi   bordó keret 

36X27 

 



13. 1 db  rajz / lovaskocsi emberrel 

Nyerges János 1950 

   v.barna keretben 

43X31 

 
14. 1 db  festmény / szitakötő és pillangó 

HÉ 

   vastag aranyozott 

keret 

45X36 

 



15. 1 db  festmény / kalapos bajszos idős ember   vastag s.barna keret 

53,5X43,5 

 
16. 1 db rajz / paraszt nőt és férfit hátulról 

ábrázoló rajz 

alkotó: Istokovits 

   v.barrna keret 

32X22 

 



17. 1 db rajz / 1 meztelen és 2 ruhás nőt ábrázoló 

rajz 

alkotó: Istokovits 

   v.barna keret 

22X31 

 
18. 1 db  rajz / férfit ábrázoló     v.barna keret 

28X22 

 



19. 1 db  vázlat / 4 db várrajz 

alkotó: Istokovits 

  v.barna keret 

28X22 

 
20. 1 db  vázlat / 4 db kis rajz  

„kísértetek” 

   v.barna keret 

 



21. 1 db  rajz / 2 db meztelen lányt ábrázoló  

alkotó: Istokovits 

   krémszínű keret 

20X25 

 
22. 1 db  rajz / paraszt asszonyt háttal ábrázoló  

alkotó: Istokovits 

   v.barna keret 

27X21 

 



23. 1 db fénykép / kisfiú lovon   törött üveg, barna 

keretben 

18X24,5 

 
24. 1 db  rajz / szakállas férfi barna háttér 

’78 

  v.barna keret 

22X17 

 



25. 1 db  festményvázlat  

alkotó: Istokovits 

  fekete keret 

 
26. 1 db  rajz / fa alatt fekvő nő, többen figyelik    v.barna keret 

28X22 

 



27. 2 db egyházi témájú vázlat    v.barna keret 

26X22 

 
28. 1 db  festmény / csendélet körtékkel 

Dummer Béla 

  vastag barna keret 

29X39 

 



29. 1 db  vázlat / 4 db „Orgia, Leányok, 

Parasztok, …” 

alkotó: Istokovits 

  v.barna keret 

28X22 

 
30. 1 db  vázlat / csuhás pap háttal    rózsaszín keret 

29X23 

 



31. 1 db  rajz / 2 meztelen nő 1 háttal 1 elöl  

alkotó: Istokovits 

   rózsaszín keret 

29X23 

 
32. 1 db  vázlat / kalapos ember és egy idős nő 

alkotó: Istokovits 

   v.barna keret 

24X34 

 



33. 1 db  rajz / 2 meztelen nőről 

alkotó: Istokovits 

   v.barna keret 

22X32 

 
34. 1 db vázlat / konyhai jelenet 

alkotó: Istokovits 

  v.barna keret 

34X24 

 



35. 1 db  rajz / fekvő meztelen nő   sötétbarna keret 

34X24 

 
36. 1 db  rajz / álló meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

   fekete keret 

16X11 

 



37. 1 db  festmény / női profilkép 

alkotó: Istokovits 

   barna keret 

22X28 

 
38. 1 db  rajz / terpesztő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

   barna keret 

38X22 

 



39. 1 db  festmény / fekete absztrakt  kép 

MA 1974 

   19,5X25,5 

 
40. 1 db  rajz / támaszkodó meztelen nőről 

DGY 1920 

   fehér keret 

18X25 

 

 



41. 1 db  rajz / absztrakt rajz    fekete keret 

28X22 

 
42. 1 db  festmény / cirkusz    fekete keret 

31X21,5 

 



43. 1 db  rajz / 3 meztelen nőről 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

31X22 

 
44. 1 db  vázlat 

alkotó: Istokovits 

   fehér keret 

26X20 

 



45. 1 db  4 db vázlat / „Forradalom, Háború, 

Dráma, … „ 

alkotó: Istokovits 

  barna keret  

33,5X27,5 

 
46. 1 db  rajz / két meztelen nő, álló és ülő 

helyzetben 

  barna keret 

21X27 

 



47. 1 db rajz / meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 v.barna keret 

33X27 

 
48. 1 db vázlat  

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

25X35 

 



49. 1 db festményvázlat / többek között egy nő 

térdelve, keze hátrakötve 

alkotó: Istokovits 

 aranyozott keret 

32,5X26,5 

 
50. 1 db festmény / csendélet citrommal 

Telkesi J. 1960 

 arany keret 

48X62 

 



51. 1 db rajz / férfit ábrázoló, kezében lepedő 

alkotó: Istokovits 

 v,barna keret 

34X24 

 
52. 1 db emlékap / Első szentáldozási Emlék 

Gáspárdy Géza 

 aranyozott keret 

27X22 

 



53. 1 db rajz / kecskeszakállas férfit ábrázoló 

rajz 

 fekete aranyozott 

keret  

35X27 

 
54. 1 db goblein / szarvast ábrázoló  fekete keret  

35X28 

 



55. 1 db festmény / hegyi tájkép kápolnával  keret nélkül 

20X30 

 
56. 1 db festmény / bokrokat ábrázoló   bordó keret 

31X45 

 



57. 1 db festmény / vízparti tájkép  aranyozott keret 

15X10 

 
58. 1 db festmény / tájkép templommal 

J.Müller  

 keret nélkül 

50X40 

 



59. 1 db festmény / tájkép két nővel 

Hegedűs S. 1889 

 sötét arany keret 

23X29 

 
60. 1 db festmény / háborgó tengert ábrázoló 

 

 keret nélkül 

33X41 

 



61. 1 db színes rajz /” N.maros ,Visegrád” tájkép 

1959 

 barna keret 

31X25 

 
62. 1 db rajz / széken ülő nő 

BB 

 aranyozott keret 

42X32 

 



63. 1 db festmény / groteszk arckép  

Göröcs 

 fekete keret 

53X39 

 
64. 1 db fénykép / női arckép  ovális fekete keret 

34 

 



65. 1 db színes rajz / tájkép paszpartúval 

1983.VII. 

 keret nékül 

34X44 

 
66. 1 db festmény / folyóparti tájkép 

Hoffinger H.  

 aranyozott keret 

41X31 

 



67. 1 db rajz / 6 db gyerekfej  v.barna keret 

22X28 

 
68. 1 db fénykép / női arckép  aranyozott keret 

11X9 

 



69. 1 db Mona Lisa másolat  fekete keret 

11X15 

 
70. 1 db rajz / meztelen nőt ábrázoló  fekete keret 

26X20 

 



71. 1 db rajz / apácák hátulról ábrázoló 

alkotó: Istokovits 

1959 

 v.barna keret 

31X21 

 
72. 1 db festmény / idős ősz férfi 

J. Horváth 

 keret nélkül 

32X33 

 



73. 1 db kompozíció színes kockákról 

MÉ 

 kék keret 

73X67 

 
74. 1 db festmény / dombos tájkép 

Nagy Kálmán 

 arany keret 

70X64 

 



75. 1 db festmény / szikláról  fekete keret  

68X72 

 
76. 1 db festmény / falusi parasztlány libákkal 

HB 

 arany keret 

40X51 

 



77. 1 db rajz / olvasó öregasszony 

Pór B után Korusz 1954 

 arany keret  

49X39 

 
78. 1 db rajz / városkép toronnyal, fekvő férfi 

pénisze rajta egy meztelen nő 

 sárga keret 

60X41 

 



79. 1 db rajz / lány konyhában, zöld golyókkal  törött arany keret 

34X26 

 
80. 1 db rajz / ülő meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

28X22 

 



81. 1 db rajz / ülő női alak 

alkotó: Istokovits 

 barna keret  

27X33 

 
82. 1 db festmény vázlat  

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

33X27 

 



83. 1 db rajz / „Kalocsai vasárnap” 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

29X23 

 
84. 1 db vázlat / bálát vivő szekér  barna keret 

33X23,5 

 



85. 1 db akvarell / városi forgat templommal  barna keret 

21X31 

 
86. 1 db vázlat / „Paksi rév vasárnap” 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

27X22 

 



87. 1 db vázlat / Tornász, kabát, öregasszony  barna keret 

27X22 

 
88. 1 db másolat / piknik két nő és egy férfi   fehér keret 

30X21 

 



89. 1 db nyomat / Szent Szűz gyermek Jézussal  barna keret 

52,5X64 

 
90. 1 db akvarell / tájkép házzal 

1916.XI.29. 

 bordó keret 

36X28 

 



91. 1 db festmény / erdei tájkép, kék kabátos 

férfival 

 barna keret 

44X33 

 
92. 1 db festményvázlat  

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

21,5X27,5 

 



93. 1 db festmény / kislány kosárral, 

tengerparton  

 barna keret 

33X26 

 
94. 1 db festmény / rózsa  arany keret 

17X23 

 



95. 1 db rajz / álló meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 arany keret 

26,5X33,5 

 
96. 1 db nyomat / csatajelenet  törött arany keret 

20X26 

 



97. 1 db festmény / nő gyermekkel 

MCP 

 keret nélkül 

43,5X55 

 
98. 1 db rajz / három nő és egy férfi  

Paul Baudry  

 arany keret 

38X29 

 



99. 1 db festmény / csendélet gyümölcsökkel 

Salgó  

 arany keret 

45X30 

 
100. 1 db rajz / két meztelen nő paszpartúban 

alkotó: Istokovits 

 keret nélkül 

45X31 

 



101. 1 db festmény / portré mosolygós nő  arany keret 

34X43 

 
102. 1 db rajz / férfi portré  barna keret 

40X50 

 



103. 1 db festmény / két öregasszony asztalnál  barna keret 

32X42 

 
104. 1 db festmény / régi kolostor  aranykeret 

34X72 

 



105. 1 db festmény / tájkép emberekkel  keret nékül 

62X46 

 
106. 1 db linónyomat / csendélet fekete-fehér 

Kádár  

 barna keret 

45X63 

 



107. 1 db festmény / roma jósnő kártyával  barna keret, sérült 

45X55 

 
108. 1 db festmény / fiatal pár csecsemővel  aranybarna keret 

sérült 

65X53  

 



109. 1 db kompozíció / színes kockák  bordó keret  

44X47 

 
110. 1 db festmény / négy meztelen nő ágyban  arany keret 

53X66 

 



111. 1 db nyomat / meztelen nő lóval piros színű 

Hans Erni  

 alukeret 

63X51 

 
112. 1 db festmény / absztrakt festmény 

Korniss D. 

 keret nélkül  

46X63 

 



113. 1 db 2 db vázlat „Pellengér”, … 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

35X25 

 
114. 1 db másolat / két nő felöltözve ágyban  

Benczúr Gyula 1883 

 sérült keret nélkül 

83X63 

 



115. 1 db nyomat / „Grasiella” 25/100 Balla 

Margit 

 arany keret  

52X40 

 
116. 1 db festmény / tájkép paszpartúban  keret nélkül 

25X50 

 



117. 1 db rajz / romos templom  

1945 

 arany keret  

38,5X53 

 
118. 1 db fém címerek   arany keret 

37X30 

 



119. 1 db festmény / tájkép vázlat 

alkotó: Istokovits 

 barna keret, törött 

üveg 

31X21 

 
120. 1 db goblein / batyus nő  arany keret  

38,5X31 

 



121. 1 db fametszet / fészkére repülő madár  barna keret 

43X31,5 

 
 

122. 1 db tükör, tulipánmintás keretben 

Holló László 1995 

 40X31 

 



123. 1 db festmény / anya gyermekével  keret nélkül  

50X60 

 
124. 1 db festmény / piros virág vázában 

J.Müller 1988 

 keret nélkül 

40X49,5 

 



125. 1 db festmény / Dunai látkép Lánchíddal  barna keret 

törött üveg 

53X39 

 
126. 1 db fametszet / Csikós lóval  keret néküli 

34X23 

 



127. 1 db goblein / tájkép házzal  arany keret 

23X29 

 
128. 1 db nyomat / Madonna   arany keret 

36X28 

 



129. 1 db fotó / kutya és macska tálnál 

1933 VI. 30. „Jóbarátok” 

 fekete keret 

28X31 

 
130. 1 db másolat / régi városkép   s.barna keret  

54X38 

 



131. 1 db festmény / női portré  barna keret 

38X48 

 
132. 1 db festmény / patak parti tájkép  

Margity  

 arany keret, sérült 

37X53 

 



133. 1 db rajz / leszakadt Erzsébet híd 1946  barna keret 

28X22 

 
134. 1 db festmény / téli, éjszakai tájkép  barna keret 

23X35 

 



135. 1 db festmény / tájkép kalapos ember, 

kereszt előtt 

 keret nélkül 

21X28 

 
136. 1 db festmény / falusi házak 

Szalontay J. 

 keret nélkül 

29X21,5 

 



137. 1 db lenyomat falevélről  arany keret 

25,5X31 

 
138. 1 db rajz / rövid nadrágos nő háttal 

alkotó: Istokovits 

 fekete keret 

25,5X31,5 

 



139. 1 db rajz / afró-amerikai gyerek madárral  

Ek Sándor 

 barna keret 

37X52 

 
140. 1 db festmény / tájkép házzal 

Ács A 1944. IV. 20. 

 fekete keret 

37X28 

 



141. 1 db vázlat / 4 épületrom 

alkotó: Istokovits 

 fekete keret 

18X25 

 
142. 1 db vázlat / 2 rajz, leszakadt Ferencz József 

híd 1946. I. 12. 

 barna keret  

33X23 

 



143. 1 db tus rajz / téli tájkép  

Szabó 

 barna keret 

34X24 

 
144. 1 db vázlat / esernyős nők 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X28 

 



145. 1 db rajz / női portré 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

33X27,5 

 
146. 1 db rajz / fekvő alak piros színű 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszínű keret 

22X28 

 



147. 1 db rajz / ülő meztelen nő  barna keret 

19X25 

 
148. 1 db rajz / lábán ülő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

19X25 

 



149. 1 db festmény / női portré 

Batoghy L. 1948. 

 keret nélkül 

45X34 

 
150. 1 db festmény / téli tájkép   fekete keret 

54X39 

 



151. 1 db rézkarc / női portré  fekete keret 

30X50 

 
152. 1 db rajz / kisfiú portré  fekete keret 

49X39 

 



153. 1 db festmény / szobabelső nővel és kutyával 

Némethy Endre  

 bordó keret 

36X40 

 
154. 1 db festmény / Jézus a kereszten, imádkozó 

nőkkel, hátoldalán festmény férfi portré 

pipával  

 arany keret  

43X32 

 



155. 1 db fametszet / Jézus portré  barna keret 

28X17 

 
156. 1 db vázlat / olvasó és támaszkodó férfi  rózsaszín keret 

35X25 

 



157. 1 db rajz / 5 női arc  

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

28X35 

 
158. 1 db rajz / fekvő alak, ölbe tett kézzel piros 

színű 

alkotó: Istokovits  

 barna keret 

27X21 

 



159. 1 db rajz / „Ferencz József híd jégzajlás 

1946.I.12.”  

 barna keret 

20X30 

 
160. 1 db vázlat / 9 vázlat   rózsaszín keret 

35X28 

 



161. 1 db rajz / egy ülő férfi sapkában, egy női 

portré  

 rózsaszín keret 

29X35 

 
162. 1 db rajz / tájkép templommal   arany keret 

20,5X16 

 



163. 1 db vázlat / „Fajnemesítés, Mesterséges 

termékenyítés, …” 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

28X34 

 
164. 1 db rajz / három meztelen nő piros színű 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

33,5X28 

 



165. 1 db vázlat / három olvasó nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

28X34 

 
166. 1 db rajz / három meztelen nő piros színű 

alkotó: Istokovits 

 barna keret  

34X28 

 



167. 1 db vázlat / három meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X28 

 
168. 1 db rajz / háttal ülő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret  

27X33 

 



169. 1 db vázlat / három vázlat  barna keret 

21X27 

 
170. 1 db vázlat / fekvő meztelen nő háttal  barna keret  

33,5X23,5 

 



171. 1 db rajz / imádkozó ember   arany keret  

26X32 

 
172. 1 db rajz / egy fekvő és két ülő meztelen nő 

piros színű 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

27X33 

 



173. 1 db rajz / nő kosárral  barna keret 

27X21 

 
174. 1 db vázlat / 4 grafit és 1 színes  barna keret 

28X34 

 



175. 1 db rajz / 5 nő piros színű 

alkotó: Istokovits  

 barna keret 

33X27 

 
176. 1 db vázlat / 4 vázlat   rózsaszín keret 

25X35 

 



177. 1 db vázlat / 4 bibliai vázlat 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

25X35 

 
178. 1 db rajz / asztalnál ülő nő 

alkotó: Istokovits 1953. 

 keret nélkül 

24X33 

 



179. 1 db rajz / fekvő nő piros színű 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

25X35 

 
180. 1 db rajz / két őzike fánál színes  barna keret 

43X32,5 

 



181. 1 db rajz / ülő férfi  

alkotó: Istokovits 

 keret nélkül 

21X26 

 
182. 1 db rajz / meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 

 

barna keret 

28X22 

 



183. 1 db rajz / terpeszben ülő nő népviseletben   barna keret 

27X23 

 
184. 1 db festmény / erdei tájkép patakkal  arany keret 

törött üveg 

46X63 

 



185. 1 db festmény / utca részlet 

Parker  

 bordó keret 

29X24 

 
186. 1 db rajz / „Faluszéle télen” színes 

Ruzicskay György  

 barna keret 

45X33 

 



187. 1 db falióra felhúzós, sötétbarna  sérült 

 
188. 1 db goblein / lány legyezővel  arany keret kiesett a 

keretből 

74X110 

 



189. 1 db fénykép / esküvői csoprotkép 

Schaffer 1939. 

 keret nélkül 

28X34 

 

 
190. 1 db rajz / meztelen nő hátulról  barna keret 

34X28 

 



191. 1 db nyomat / nemesi származású kisfiú  fekete keret 

34X41 

 
192. 1 db vázlat / nő szekérrel 

alkotó: Istokovits 

 barna keret  

28X22 

 



193. 1 db rajz / „Kolozsvári cirkusz” 

alkotó: Istokovits 

 barna keret  

28X22 

 
194. 1 db vázlat / munkás férfit ábrázoló  v.barna keret  

28X22 

 



195. 1 db vázlat / akvarell, folyópart  barna keret 

31X25 

 
196. 1 db rajz / meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 fehér keret 

19X25 

 



197. 1 db rajz / „Szuhaly műhelye” 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

25X35 

 
198. 1 db festmény / „The last Waltz tougether”  fekete keret 

33X27 

 



199. 1 db fametszet / házat ábrázoló  keret nélkül 

501X35 

 
200. 1 db vázlat / 3 paraszt ember  

alkotó: Istokovits 

 v.barna keret 

28X22 

 



201. 1 db rajz / gondterhelt nők 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X28 

 
202. 1 db rajz / „Lovas mángorló Győrben”  rózsaszín keret 

35X25 

 



203. 1 db rajz / férfi és egy nő  

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

35X25 

 
204. 1 db vázlat / lovaskocsi erdőben autómobillal 

alkotó: Istokovits 

 

 

rózsaszín keret 

35X25 

 



205. 1 db rajz / meztelen nő és egy férfi portré  v.barna  

28X22 

 
206. 1 db rajz / falurajz, színes 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

35X25 

 



207. 1 db rajz / meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 v.barna keret 

23X33 

 
208. 1 db nyomat / „Párizs 1929”  

Saufer 

 v.barna keret 

35X52 

 



209. 1 db rajz / vizimalom  rózsaszín keret 

35X25 

 
210. 1 db vázlat / padlásra mászó ember 

alkotó: Istokovits 

 v.barna keret 

24X34 

 



211. 1 db festmény / éjjeli absztakt táj  arany keret 

35X26 

 
212. 1 db nyomat / zarándokalt  v.barna keret  

34X24 

 



213. 1 db rajz / meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

29X22 

 
214. 1 db rajz / város részlet templommal 

Paul Glösser 1920. 

 fekete keret 

35X25 

 



215. 1 db rajz / két darab fekvő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 fekete keret 

30X24 

 
216. 1 db fametszet / papírra ragasztott betyár  keret nélkül 

24X18 

 



217. 1 db fametszet / papírra ragasztott virág  keret nélkül 

24X18 

 
218. 1 db fametszet / papírra ragasztott betyár  keret nélkül 

24X18 

 



219. 1 db fametszet / papírra ragasztott 

Halászbástya 1901 

 keret nélkül 

15X11 

 
220. 1 db fametszet / papírra ragasztott tulipán, 

hátoldalára ragasztott férfi portré  

RF Lippmann 56 

 keret nélkül 

24X18 

 



221. 1 db rajz / Bethlemi festmény vázlat  rózsaszín keret 

29X36 

 
222. 1 db rajz / meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

27X33 

 



223. 1 db rajz / két támaszkodó női portré 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34Xf24 

 
224. 1 db rajz / meztelen nő  

alkotó: Istokovits 

 barna keret  

23X33 

 



225. 1 db rajz / meztelen férfi   barna keret  

23X16 

 
226. 1 db toll rajz / papokat ábrázoló „Pálos”   barna keret  

34X24 

 



227. 1 db rajz / Szabadság hidat ábrázoló  barna keret 

25X18 

 
228. 1 db rajz / két barna meztelen nő  

alkotó: Istokovits  

 barna keret 

31X22 

 



229. 1 db akvarell / guggoló ember 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

29X23 

 
230. 1 db festmény / erdő részlet  

Ácsa 1961. 

 barna keret  

37X27 

 



231. 1 db rajz / térdelő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 fehér keret 

32X25 

 
232. 1 db rajz / két pár meztelen láb  rózsaszín keret 

35X29 

 



233. 1 db festmény / Szűz Mária Jézussal 

Somos Miklós  

 arany keret  

47X45 

 
234. 1 db toll rajz / öreg ember portré  arany keret 

11X21 

 



235. 1 db festmény / tájkép, hátoldalán folyó 

hajóval 

 keret nélkül 

50X70 

 
236. 1 db festmény / gyermek hegedűvel 

Kelemen  

 s.arany keret 

64X50 

 



237. 1 db festmény / tájkép házakkal   arany keret 

36X26 

 
238. 1 db festmény / nő köcsöggel  arany keret 

46X49 

 



239. 1 db festmény / szerelmes pár  arany keret 

sérült 

63X53 

 
240. 1 db rajz / nő hídon  fekete keret 

26X40 

 



241. 1 db festmény / virág csendélet 

Farkassné  

 aranykeret 

50X70 

 
242. 1 db festmény / tóparti tájkép 

Fejesné 

 barna keret 

64X84 

 



243. 1 db festmény / tájkép erdei patakkal 

Tóth István 1954. 

 keret nélkül 

sérült  

80X60 

 
244. 1 db festmény / 2 félmeztelen nő angyalkával  keret nélkül 

80X58 

 



245. 1 db krétarajz / erdőrészlet 

Major 

 arany keret 

38X48 

 
246. 1 db festmény / hegyi tájkép tóval  arany keret 

85X100 

 



247. 1 db nyomat / városkép folyónál  bordó keret 

25X20 

 
248. 1 db kép / kínai férfi és nő   vastag barna keret 

19X21 

 



249. 1 db nyomat / tengerpart   bordó keret 

24X20 

 
 

250. 1 db festmény / rózsaszín női fej  keret nélkül 

53X36 

 



251. 1 db rajz / férfi és nő orális szex közben  barna keret 

60X41 

 
252. 1 db festmény / bajuszos, kapalos kövér 

ember 

Molnár Jenő 

 barna keret 

49X32 

 



253. 1 db festmény / mezei tájkép virágokkal 

Szabó Lajos 1986 

 keret nélkül 

80X60 

 
254. 1 db festmény / roma jósnő döglött tyúkkal 

Koleszár Gy. 1981 

 keret nélkül, sérült 

80X60 

 



255. db rajz / álló meztelen nő sötét háttérrel 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X28 

 
256. 1 db rajz / álló meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X24 

 



257. 1 db rajz / ülő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X28 

 
258. 1 db rajz / nő népviseletben 

H. Issel 

 barna keret 

27X33 

 



259. 1 db rajz / ülő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

25X31 

 
260. 1 db kép / 2 kis kép: két nő és kert részlet  barna keret 

22X37 

 



261. 1 db festmény / épületek  keret nélkül 

29X40 

 
262. 1 db fénykép / 4 darabos sorozat kisfiúról  aranykeret 

36X15 

 



263. 1 db fametszet / horgászó nő  arany keret 

46X34 

 
264. 1 db vázlat / falurészlet „Sárga fal” 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

37X28 

 



265. 1 db rajz / „Pálos rendház”  barna, aranyszélű 

keret 

24X34 

 
266. 1 db másolat / tájkép  arany keret 

20X15 

 



267. 1 db rajz / fekvő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 arany keret 

23X32 

 
268. 1 db rajz / ülő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

35X29 

 



269. 1 db rajz / ember 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

27X22 

 
270. 1 db kép / zöld-lila 2 kosztümös férfi 

kalapban 

Egresi Zs. 

 barna keret 

22X28 

 



271. 1 db festmény / meztelen nő  keret nélkül 

18X24 

 
272. 1 db vázlat / csata jelenet 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

21X27 

 



273. 1 db vázlat / „katakomba” 

alkotó: Istokovits 

 rózsaszín keret 

26X20 

 
274. 1 db vázlat / 2 db bibliai témájú 

alkotó: Istokovits 

 barna keret 

34X24 

 



275. 1 db  rajz / 2 nő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

34X24 

 
276. 1 db rajz / fekvő nő piros színű 

alkotó: Istokovits 

  rózsaszín kert 

35X25 

 



277. 1 db rajz / térdelő meztelen nő   barna keret 

32X25 

 
278. 1 db festmény / 2 álló barna meztelen nő 

alkotó: Istokovits 1958 

  fehér keret 

31X25 

 



279. 1 db vázlat / akvarell 2 női arc   rózsaszín keret 

35X29 

 
280. 1 db vázlat / ülő meztelen nő   barna kert 

28X21 

 



281. 1 db vázlat / 3 pap  

alkotó: Istokovits 

  fekete keret 

31X25 

 
282. 1 db vázlat / 3 db festmény vázlat   barna keret 

33X24 

 



283. 1 db vázlat / emberről és disznókról 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

34X24 

 
284. 1 db rajz / meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

21X27 

 



285. 1 db rajz / 2 meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

27X33 

 
286. 1 db rajz / női portré „Pécsi lány” 

alkotó: Istokovits 1924.VIII. 

  fekete keret 

31X25 

 



287. 1 db rajz / háttal ülő ember 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

27X21 

 
288. 1 db rajz / 2 meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  arany keret 

27X32 

 



289. 1 db rajz / széken ülő női alak 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

27X21 

 
290. 1 db vázlat / 4 db „halottkém, 

méregkeverő,…” 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

28X22 

 



291. 1 db vázlat / fetmény vázlat „anarchia”    barna keret 

34X27 

 
292. 1 db rajz / meztelen férfi  

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

28X34 

 



293. 1 db rajz / 2 meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

27X21 

 
294. 1 db rajz / több meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

34X28 

 



295. 1 db rajz / meztelen nő bottal 

alkotó: Istokovits 

  rózsaszín keret 

35X29 

 
296. 1 db vázlat / festmény vázlat teraszon ülő 

emberekkel 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

25X19 

 



297. 1 db rajz / női arc kék színű   barna keret 

33X23 

 
298. 1 db rajz / apáca portré 

alkotó: Istokovits 1949 

  fekete keret 

31X24 

 



299. 1 db festmény / „Rómaifürdő” 

Szereda Béla 1961 II. 7. 

  keret nélkül 

43X31 

 
300. 2 db festmény / erdőrészlet   keret nélkül, sérült 

 



301. 1 db rajz / 2 emberi fej 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

27X21 

 
302. 1 db rajz / tükörkép, színes 

alkotó: Istokovits 

  bordó keret 

38X29 

 



303. 1 db vázlat / 4 állat   barna keret 

28X22 

 
304. 1 db rajz / 2 meztelen nő, álló és hasonfekvő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

34X24 

 



305. 1 db festmény / tájkép házakkal   arany keret, sérült 

45X36 

 
306. 1 db rajz / fekvő meztelen nő   szürke keret 

18X13 

 



307. 1 db rajz / templombelső, színes   fehér keret 

21X15 

 
308. 1 db rajz / ülő meztelen férfi   barna keret 

33X23 

 



309. 1 db rajz / fekvő meztelen nő piros színű 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

28X22 

 
310. 1 db festmény / falusi táj 

alkotó: Istokovits 

  fekete keret 

31X25 

 



311. 1 db rajz / birka   barna keret 

28X22 

 
312. 1 db vázlat / festmény vázlat börtön témájú   barna keret 

33X27 

 



313. 1 db rajz / álló meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

25X19 

 
314. 1 db rajz / nő csecsemővel 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

23X17 

 



315. 1 db rajz / 2 meztelen nő elölről és hátulról 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

27X21 

 
316. 1 db rajz / „betegek”  

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

22X16 

 



317. 1 db rajz / 3 meztelen nő piros színű 

alkotó: Istokovits 

  rózsaszín keret, törött 

üveg 

35X29 

 
318. 1 db festmény / kalapos nő   fekete keret 

33X29 

 



319. 1 db rajz / alsónadrágos férfi piros színű 

alkotó: Istokovits 

  rózsaszín keret 

35X29 

 
320. 1 db rajz / női fejek 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

33X27 

 



321. 1 db rajz / férfi papírral a kezében 

Mohai 

  barna keret 

34X28 

 
322. 1 db vázlat / vázlat emberekről 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

34X24 

 



323. 1 db vázlat / 3 db vázlat „Delila” 

alkotó: Istokovits 

  barna keret 

33X27 

 
324. 1 db rajz / ülő meztelen nő 

alkotó: Istokovits 

  rózsaszín keret 

35X25 

 



325. 1 db rajz / fekvő barna meztelen nő   barna keret 

31X21 

 
 


