
 Zoom aukció katalógus - dec. 12. vasárnap, 19 óra



Kedves Licitálók!

A Freeszfe Egyesület januárban ünnepeli megalakulásának első évfordulóját. Alig egy év alatt
elindítottuk az Emergency Exit diplomamentő programot az SZFE-ről távozó 120 hallgató
számára és 4 új felnőttképzést, 50 új hallgatóval. Megtartottuk az első nyári egyetemet és
első fesztiválunkat is. Elindítottuk workshopjainkat, ahol hallgatóink Tarr Bélától Erdélyi
Mátyáson át Rév Marcellig tanulhatnak neves szakemberektől. Készítettünk 12 vizsgafilmet,
bemutattunk 6 színházi vizsgaelőadást.

Sokan segítik a munkánkat adománnyal, épülettel, infrastruktúrával, ingyen munkával, de
ahhoz, hogy a Freeszfe működni tudjon, pénzre van szükségünk. Sokan gondolják, hogy annyi
támogatónk van, nincs már szükségünk semmire. Az igazság ezzel szemben az, hogy a
számlánkon jelenleg rendelkezésünkre álló összeg márciusig biztosítja a tavaly megkezdett
munka és a képzések folytatását, de diplomafilmeket, vizsgaelőadásokat már jelenleg nem
tudunk létrehozni.

Szükségünk van minden támogatásra, ezért szervezzük meg első jótékonysági aukciónkat.
Több mint 100 alkotó, képzőművész, író, színész, zenész, ajánlott fel műalkotásokat,
kéziratokat, neki kedves színházi és filmes emléktárgyakat, általuk biztosított különleges
élményeket, ezzel támogatva munkánkat és a Freeszfe Egyesületet.

Több mint 50 tételt élő, online aukción bocsájtunk árverésre december 12-én, vasárnap este
7 órakor , amit az érdeklődők élőben kísérhetnek figyelemmel a Facebookon. A többi tétel
december 10-től elérhető lesz az AXIOART https://axioart.com/ nemzetközi műkereskedelmi
oldalon. 

A befolyó összeget az egyesület működésére, elsősorban magára az oktatásra fordítjuk. Így a
vásárlással nem csak — akár karácsonyi ajándéknak is beillő — műtárgyakra, személyes
emlékekre, élményekre tehetnek szert a licitálók, hanem a Színház- és Filmművészeti
Egyetem 155 éves hagyományának folytatását, vizsga- és diplomafilmek létrejöttét, 120
tehetséges hallgató magas színvonalú művészeti képzését, diplomájuk megszerzését
támogatják.

A pénz felhasználásáról és az elért eredményekről az egyesület felületein folyamatosan hírt
adunk.

Jelen kiadványból megismerhetik az aukcióra kínált tárgyakat. Érdemes átböngészni a
kínálatot mert sok kincset rejt a felsorolás.

Az online aukció anonim és regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció: https://www.freeszfe.hu/jotekonysagi-aukcio/
Aukció szabályzata: http://www.freeszfe.hu/aukcios-szabalyzat/
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a kapcsolat@freeszfe.hu címen.

https://axioart.com/
https://www.freeszfe.hu/jotekonysagi-aukcio/
http://www.freeszfe.hu/aukcios-szabalyzat/
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Tudták, hogy az első freeszfés maszkok
még nem sárgák voltak? Ez az első
maszk, amit látványtervező hallgatóink
fújtak a Szentkirályi utca udvarán, a
szenátus és a vezetőség lemondása
előtti éjszaka. Történelmi emlék.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 
 

1.AZ ELSŐ FREESZFE MASZK

2. ARTIM REBEKA: WOMEN AT WAR 

Grafika, 21 x 30 cm

"A kép a foglalás alatt készült októberben, amikor már
több mint másfél hónapja uraltuk a Vas utca épületét.
A foglalásban résztvevő nők és lányok inspiráltak, amit
a blokád alatt tőlük láttam, kaptam és tanultam
bennem marad egy életre. Én így tudom nekik
megköszönni."

Artim Rebeka látványtervező szakos hallgatója a
Freeszfének. Az egyetemfoglalás egyik fontos
résztvevője volt, a Freeszfe arculatát, grafikáit is ő
tervezi.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 



3. CSOSZÓ GABRIELLA: 
FREEDOC LAPOK #FREESZFE (14 FOTÓ)

méret: 14 db fotográfia 21X30 cm / db technika: giclée nyomat
Csoszó Gabriella képzőművész, fotós, tanár, aktivista. Műveiben a közelmúlt történelmének
társadalmi, politikai kérdései vannak a fókuszban. 14 fotóból álló sorozatát ajánlotta fel az
egyetemfoglalásról. A nyertes licitáló a képek mellé kap az alkotó által készített elrendezési
javaslatot is, amellyel az előhívott, bekeretezett fotók maximális élményt tudnak nyújtani.

 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 150.000 Ft / LICITLÉPCSŐ: 10.000 Ft 
 



takril vászonra, 40 x 60cm, 2020 

Kiss Lucia 26 éves csellóművész 2018 óta
a zenélés mellett festőként is rendszeresen
alkot. Munkáiban az őt mélyen érintő
témákkal foglalkozik. A felajánlott
alkotásait az SZFE diákjainak bátorsága és
kitartása ihlette. 
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft

takril vászonra, 40 x 50 cm, 2021

 
KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft

4. KISS LUCIA: FREESZFE

5. KISS LUCIA: IFJÚSÁG

6. IVÁNYI HELKA: FREESZFE 
akrilfesték és akrilfilc vásznon, 100 x 100 cm

A festmény szürreális módon illusztrálja az
egyetemisták eddigi mozgalmait, allegóriákkal és
társadalomkritikus elemekkel fűszerezve. A tér optikai
csalódásának köszönhetően a néző szinte közös
mozgásban érezheti magát a történéssel – mintha egy
erőteljes levegőáram forgatná a kép figuráit a középen
húzódó oszlop körül. Mi is forgunk. Iványi Helka
javarészt festészettel, textilművészettel és
fotográfiával foglalkozik. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 150.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 10.000 Ft 

 
 



7. SZKÁROSSY ZSUZSA:
CATE BLANCHETT ÉS CSÁKÁNYI
ESZTER KÖZÖS DEDIKÁLT FOTÓJA

23 x 32 cm

Csákányi Eszter éppen Amerikában turnézott a Pintér
Béla Társulat Titkaink előadásával, amikor az itt
látható kép készült. A két csodálatos színésznő a
Freeszfe Egyesületnek küldte a dedikált képet. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 

8. ROZS TAMÁS: 
SZFE KÓRUSMŰ KOTTÁJA 

Rozs Tamás az egyik legsokoldalúbb
színházi zenész, a Mohácsi testvérek
állandó munkatársa. Kórusművét az
egyetemfoglalás alatt írta a hallgatók
tiszteletére.

 
KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft

LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 
 



kéz
ira

tok



9. DARVASI LÁSZLÓ KÉZIRATA

Darvasi László, József Attila-díjas író, költő, a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Irodalmi
Osztályának tagja. Egy kirakatvigyázó panasza című
versének kéziratát ajándékozta nekünk. 
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 

10. FALUDY GYÖRGY KÉZIRATA

Szegvári Katalintól kaptuk Faludy György
Kossuth-díjas, Pulitzer-díjas költő, író,
műfordító csak kéziratban létező versét, a
költő javításaival, jegyzeteivel.
Felbecsülhetetlen érték, egyedi kincs.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 200.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 20.000 Ft 

 
 

11. GESZTI PÉTER: A PÁL UTCAI FIÚK
DALSZÖVEG KÉZIRAT DEDIKÁLVA

A Pál utcai fiúk, Molnár Ferenc regénye alapján,
Dés László - Geszti Péter és Grecsó Krisztián által
írt musical. Az ősbemutatójára 2016-ban került
sor a Vígszínházban Marton László rendezésében,
ahol azóta is töretlen sikerrel játsszák. Az előadás
dalai slágerek lettek, Geszti Péter az eredeti
dalszöveg egyik dalának kéziratát ajánlotta fel
nekünk. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 40.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moln%C3%A1r_Ferenc_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9s_L%C3%A1szl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geszti_P%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Grecs%C3%B3_Kriszti%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Musical
https://hu.wikipedia.org/wiki/2016
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADgsz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marton_L%C3%A1szl%C3%B3_(rendez%C5%91)


14. ZÁVADA PÁL: 
JADVIGA PÁRNÁJA KÉZIRAT
(RÉSZLET)
A Jadviga párnája Závada Pál 1997-ben
megjelent naplóregénye. A Magvető kiadó
gondozásában megjelent könyv a kortárs magyar
irodalom egyik kiemelkedő alkotása.  Két oldal
részlet a regény kéziratából. 

 
KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft

LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 
 
 

13. PARTI NAGY LAJOS 
 KÉZIRATA
Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő,
író, drámaíró a 2017-ben megjelent
Létbüfé című verseskötetének két
kéziratos oldalát ajánlotta fel a
Freeszfének. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

12. JELES ANDRÁS:
A KIS LORD (SZÍNMŰ) KÉZIRAT

F.H.Burnett, amerikai írónő klasszikus
ifjúsági regényének színpadi változatát Jeles
András Kossuth- és Balázs Béla-díjas
színház- és filmrendező, forgatókönyv és
drámaíró írta színpadra. Ennek kéziratát
ajánlotta fel a Freeszfének.
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vada_P%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/1997
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_irodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_irodalom
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15. GORDON ESZTER:
CSERHALMI GYÖRGY FOTÓ

Díszítse otthonát Gordon Eszter
többszörösen díjazott fotóművész
csodálatos fotójával Cserhalmi
Györgyről! A kép a Nemzeti Színházban
2008-ban bemutatott, Alföldi Róbert
rendezte Oresztész előadáson készült a
Kossuth- és Balázs Béla-díjas
színművészről. 
A fotó alkotói példány 1/1, 33.5 x 70 cm,
archív pigment nyomat keretben.
Köszönjük a Pigmenta Art Print Labnak,
hogy a kép készítésének költségeit
magukra vállalták! 

 
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 250.000 FT
LICITLÉPCSŐ: 20.000 FT 

 

16. SZILÁGYI LENKE:
 TÖRŐCSIK MARI A NÉZŐTÉREN 

digitális fotó, 30 x 45 cm
Szilágyi Lenke stand- és színházi fotós,
hegymászó, a magyar fotóművészet
megkerülhetetlen alakja. A 80-as évek
második felétől rögzítette a hazai
művészeti élet egyik meghatározó
szegmensét sajátos, iskolateremtő
stílussal. Aukciónkra Törőcsik Mariról
készült fotóját ajánlotta fel, amely a
Katona József Színházban készült.

 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 30.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 
 

17. #SZFE150 : MAKK KÁROLY 

60x70cm, digitális nyomat, habkartonra kasírozva,
keretezve, antireflex üveggel ellátva. Az eredeti fotó
középformátumú analóg technikával készült
Liliomfi, Szerelem és Macskajáték- csak pár cím a hatalmas
életműből. Makk Károlyról, a Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendezőről
készült ez a portré, amire most Önök is licitálhatnak. A fotó
a Szórád Máté- Nagy Marcell- Damokos Attila által készített,
az SZFE 150 éves fennállását megünneplő SZFE 150
sorozat darabja. www.szfe150.hu

KIKIÁLTÁSI ÁR: 100.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 10.000 Ft 

 



18. A MOSZKVA TÉR
RELIKVIÁKBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT
MONTÁZS

Csalamádés hamburger, piros Lada és
találkozó a Moszkván, az óra alatt. Török
Ferenc 2001-es kultikussá vált generációs
közérzetfilmje a rendszerváltás szubjektív
lenyomata. Szabó Simon, aki a filmben Rojált
játszotta egy Moszkva tér relikviákból
összeállított montázst ajánlott fel nekünk,
melyben szerepel két, a forgatáson készült
kép, amikből ez az egyetlen példány létezik,
illetve két mozijegy a film bemutatójáról.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 

1985-1998 fotó, lambda print, keret
nélkül / 38 x 26 cm
„A Csend című kép 1986-ban készült, a fotó
verseim egyike. 2004-ben készítettem egy 5
példányos sorozatot a legkedvesebb
darabjaiból, ez itt a 4/5-ös. Sokszor és sok
helyen szerepelt, szerte a világban
kiállításokon folyóiratokban, könyvekben.
Nagy lelkesedéssel követtem a FreeSzFE
hősies kitartását. Örülök, ha tudok ezzel a
képpel segíteni” – Vető János.
Vető János Munkácsy-díjas képző-, fotó-,
videóművész, zenész. A hatvanas évek
végétől a neoavantgarde fotó- és
képzőművészet, és az alternatív zenei
kultúra fontos alkotója.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 700.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 50.000 Ft 

 
 

19. VETŐ JÁNOS: CSEND 4_5
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20. GERGYE KRISZTIÁN: KIJÁRAT

71 x 50 cm, akvarell,  keret nélkül
Gergye Krisztián kortárs táncos, koreográfus, rendező,
képzőművész. A művészeti műfajok szintézisében
gondolkodik. 2016 óta újra fest, színházi munkáiban is
felismerhető a képzőművészethez való erős kötődés.
Festményei többnyire monokróm alkotások, akvarell
technikával. Számos szakmai díj után pedig műpártolói
tevékenységéért ismerték el az Art is Business Fidelio –
Kulturális mecénás díjával. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 150.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 10.000 Ft 

 

GRINBERG DANIELLA – PROTESTER #1 

Szabó Ágnes Eszter intermédia művész, az eat art
hazai megteremtője. Ezt a porcelánt akkor készítette
Németh Gáborról, a Freeszfe oktatójáról, amikor az
SZFE új kancellárja magántevékenységnek nyilvánította
a tanköztársaságot, betiltotta, és felelősöket keresett.
Németh Gábor ekkor kilállt egy sajtótájékoztatón és azt
mondta: "Ötletgazda van, ha bűnbakot keres, én vagyok
az. Németh Gábornak hívnak” Ez a pillanat ihlette meg
a művészt. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

AZ AUKCIÓ HELYSZÍNE: AXIOART.COM
 

22. MOHÁCSI ANDRÁS: 
LONG DISTANCE RELATIONSHIP 

Akril, vászon/60x80 cm
A kép egy horizontális képmezőn elhelyezkedő
vertikális csíkokkal, foltokkal szabdalt teret mutat.
Színei élénkek, vidámak. De a színek ellentétére, a
komplementerekre épített színfesztségeket a sötét
csík drámája és a széles, égően élénk vörös-rózsaszín
színfolt már érzelmi feszültséget sejtet. Nyugalom és
feszültség, derű és mikro-drámák sorozata hullámzik
kép felszínén.
Mohácsi András szobrász, designer, festő,
díszlettervező - képzőművész, emellett ír is. Időnként
testvéreivel - Jánossal, a rendezővel, Istvánnal, a
dramaturggal - közösen dolgoznak színházi
projekteken.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 200.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 20.000 Ft 

 

21. VOJNICH ERZSÉBET : VÍVÓK
kollázs / olaj, papír, / 52x52cm
Munkácsy-díjas, Prima Primissima-díjas
festőművész, 2007-ben AEGON művészeti díj
elismerésben részesült. Vojnich Erzsébet képeiről
így ír férje, Szüts Miklós festőművész: "...a Vojnich
képek többsége mindig kacérkodik egy kicsit a
romantikával. Romantikával <elvágyódás>
értelemben, hogy mégiscsak sejteni engedi, hogy
itten most nekünk nem feltétlenül annyira jó, hogy
valahol máshol talán jobb... Persze mindezt a
Vojnich-i fegyelemmel és mértéktartással mondja:
nem sóhajtozik és nem ábrándozik (mint az igazi
romantika), csendes NYUGALOMMAL szólnak
mondatai."

KIKIÁLTÁSI ÁR: 200.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 20.000 Ft 

 
 



23. NEMES CSABA: 
SZÜRKESKÁLA (VILLÁNY) 
2020,  olaj, vászon / 40 x 55 cm
A festmény a Grayscale (Szürkeskála) ciklus egyik
darabja. A kép a villányi hegyről látható táj egyik
részletét ábrázolja, mely erős, geometrikus vonalakkal
szabdalt.

Nemes Csaba művészeti tanulmányait a Magyar
Képzőművészeti Egyetem festő szakán végezte (1985-
1989). Többfajta médiumban készülnek művei
(festmény, rajz, videó, animáció, fotó, stb). A 90-es
években készült neo-konceptualista, intermediális
műveinek készítése után, a 2000-es évek elején
érdeklődése újra a festészet felé fordult, majd 2006-tól
kezdődően társadalomkritikus-politikus művekkel
reflektált a hazai közélet kérdéseire. 
 

 
 

25. SZÜTS MIKLÓS: 
NOLITE TIMERE (NE FÉLJETEK!) 
akvarell, 25 x 25 cm
Szüts Miklós festőművész munkái az utóbbi 30
évben szerepeltek minden nagyobb országos
tárlaton, bel- és külföldön 52 önálló kiállítása volt.
Napjaink egyik legjelentősebb képzőművésze, az
elmúlt években az akvarell-festészet felé fordult.
Aukciónkra a Nolite timere (Ne féljetek!) akvarell-jét
ajánlotta fel.
  

KIKIÁLTÁSI ÁR: 200.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 20.000 Ft 

 
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 380.000 FT
LICITLÉPCSŐ: 30.000 FT

24. ROSKÓ GÁBOR - 
A LEGKISEBB A LEGÜGYESEBB 
gipsz, faragott fa, 40 x 40 x 20 cm
A Munkácsy-díjas Roskó Gábor grafikai és kerámiaalkotásai
mellett egyedi festészeti munkásságával került be a hazai
kulturális köztudatba. A művész allegorikus-ironikus
kifejezésmódján átszűrve visszaköszön a klasszikus
állatmesék, a zsidó hagyományok vizuális megjelenítése
mellett több ókori kultúra misztikus világának lenyomata is.
Megtisztelő számunkra, hogy legutóbbi kiállításának címadó
installációját: A legkisebb a legügyesebb című művet
bocsájtja árverésre aukciónkon. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 600.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 50.000 Ft 
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26. CZUTOR ZOLTÁN 
HÁZI AKUSZTIKUS KONCERTJE

Czutor Zoltán, a Belmondo zenekar
frontembere 30 perces akusztikus koncertet
ad a nyertes otthonában vagy általa
választott helyszínen, egyeztetett
időpontban. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 70.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 

27. CSUJA FANNI 
BESZÉDTECHNIKA ÓRÁJA

Az érthető, szép beszéd a magabiztos
kommunikáció egyik alapja. Érdemes licitálni Csuja
Fanni másfél órás beszédtechnika órájára, hiszen
már egy alkalom is segít, hogy pár praktika,
gyakorlat segítségével sikeresebbek lehessünk a
mindennapokban. Az óra egy fő részére szól. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 15.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 

28. EKE ANGÉLA
SZEMÉLYRE SZÓLÓ 
FELOLVASÁSA

A Junior Príma-díjas színésznő, Eke Angéla
a Freeszfe egyik tantermében, egyeztetett
időpontban felolvas a nyertes által
választott könyvből. A felolvasáson
maximum 6 fő vehet részt.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 30.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 



30. KEMÉNY ISTVÁN, SZIRMAY
ÁGNES, KEMÉNY ZSÓFI –
CSALÁDI CIRKUSZ 
Hogyan fér meg ennyi író egy családban?
Hogyan zajlik az alkotás a szülő árnyékában,
és megfordítva a helyzetet, a gyerek
fényességében? Milyen a dinamika és ki,
mikor, hogyan dolgozik?
A Családi cirkuszban minderre fény derül.
Tökéletes irodalomóra iskoláknak, de akár
baráti összejövetelre is, az ország bármely
pontján.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 

31. NÁDASDY ÁDÁM 
ONLINE IRODALOMÓRÁJA

Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, műfordító,
esszéista, egyetemi tanár, aki az utóbbi
években a Shakespeare-drámák
(újra)fordításával került be az irodalmi
közbeszédbe, most egy online irodalomóra
keretében mesél műfordításról és
Shakespeare-ről.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

29. TOMPA ANDREA
IRODALOMÓRÁJA

Különleges élmény, ha az irodalomórát az tartja, aki
maga is szerves része a kortárs irodalomnak. Az
órára január és február hónapban van lehetőség. 
Baráti társaságoknak, osztályoknak, egyetemi
csoportoknak tökéletes program. A csomag része az
író Haza c. dedikált kötete is.
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 



33. BALATONI VITORLÁZÁS 
SVÁBY ANDRÁSSAL

Egynapos vitorlázás és fröccsözés a
Balatonon, két fő részére, Sváby
András műsorvezetővel.
Indulás Tihanyból!

KIKIÁLTÁSI ÁR: 100.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 10.000 Ft 

 

34. BUDAPESTI FILMES TÚRA 
SZABÓ SIMONNAL
A túra során a nyertes licitáló megismerheti
a Moszkva tér, a Papírrepülők, a
Megdönteni Hajnal Tímeát és a Pesti Balhé
ikonikus helyszíneit, és különleges forgatási
történeteket hallhat Szabó Simon színész,
rendezőtől. A program két fő részére szól.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

32. HARCSA VERONIKA SZABAD
IMPROVIZÁCIÓS WORKSHOPJA

Tapasztald meg, milyen a hangoddal
szabadon improvizálni és spontán reagálni a
külvilágra. Zenei előképzettség nem
szükséges ehhez az élményhez. Akár
egyénileg, de legfeljebb tizenöt fős
csoportban lehet részt venni. A workshop
hossza 60 perc.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 70.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 



VILLÁMLICIT-
VERS CSAK NEKED AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ MŰVÉSZEITŐL

Egy bejövő telefonhívás és egy vers kettesben az Örkény Színház
színészeivel.. A színház nagysikerű Vers Csak Neked kezdeményezése most
csak az aukció résztvevőinek érhető el.
Licitálni lehet Csákányi Eszter, Bíró Kriszta, Máthé Zsolt, Takács Nóra
Diána, Pogány Judit, Novkov Máté, Dóra Béla, Mácsai Pál, Polgár Csaba,
Hámori Gabriella, Nagy Zsolt versmondására. Sorsolással döntjük el, hogy a
nyertes melyik színész versére licitált!

KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft/vers
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 

35. BEPILLANTÁS EGY
PRÓBAFOLYAMATBA

A Ma este felnövünk c. előadás
próbafolyamatán vehet részt a nyertes
három alkalommal a Centrál Színházban.
Az előadás főszereplői: Liptai Claudia,
Tompos Kátya, Sztarenki Dóra, rendező:
Kirsty Patrick Ward.
Egy december végi olvasópróbára, egy
rendelkezőpróbára és a március 5-i
bemutatóra szól a meghívás, egy fő
részére.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 70.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 



Sátántangó



36. A SÁTÁNTANGÓ EREDETI MUNKAKÓPIÁJA
A több mint 7 órás mestermű minden idők egyik legismertebb és legelismertebb magyar
filmje: egyedüli hazai moziként bekerült az Angol Filmintézet „Minden idők 50 legjobb
filmje” listájára. Az egyik legtekintélyesebb filmművészeti magazin, a Sight and Sound
évtizedenként egyszer szavazást tart a világ válogatott kritikusainak és rendezőinek
körében, melyek szerintük a valaha készült legjobb filmek – a Sátántangó a 2012-es
felmérés szerint a kritikusok körében minden idők 36., míg a rendezők szerint a 107.
legjobb filmje.

Tarr Béla korszakos filmjének, a Sátántangó (1994) eredeti, pozitív munkakópiájának
képanyaga 26 filmtekercsben. A film celluloid anyagán megtalálhatóak Tarr Béla
jegyzetei és rajzai, valamint az operatőr, Medvigy Gábor és a vágó, Hranitzky Ágnes
megjegyzései is.

Tarr Béla a legköltségesebb képzésünk számára, célzottan vizsgafilmek készítésére
ajánlotta fel a magyar filmtörténet egyik legfontosabb nemzeti és eszmei értékét. 

A film tárolásának és állagmegóvásának alapvető feltétele egy speciális helyiség, hogy
az állandó hőfok és a megfelelő páratartalom folyamatosan biztosítható legyen.

A kikiáltási árat december 11-én tesszük nyilvánossá. 

 

 

https://www.listchallenges.com/bfi-the-top-50-greatest-films-of-all-time
https://www2.bfi.org.uk/films-tv-people/4ce2b7d2993a2/sightandsoundpoll2012
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38. MOHÁCSI TESTVÉREK: 
SÁRGA LILIOM CSOMAG
A Mohácsi testvérek, István és János,
valamint Kovács Márton a Nemzeti
Színházban 2004-ben mutatták be a
Sárga liliom című előadást. Ennek, és az
Ördögök című előadásnak a Nemzeti
Színműtárban kiadott példányát
dedikálta mindhárom alkotó. 
A csomaghoz tartozik egy klasszikus
nemzetis premierajándék is, anyacsavar
díszdobozban.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 

37. MOHÁCSI TESTVÉREK: 
EGYSZER ÉLÜNK CSOMAG

Kovács Márton – Mohácsi János – Mohácsi István darabját, az
Egyszer élünk...-et 2011-ben mutatták be a Nemzeti Színházban. A
előadás legenda lett, egyik jelképe az Alföldi Róbert igazgatta Nemzeti
Színháznak. Mohácsi István ezen a klaviatúrán írta meg az ikonikus
előadás szövegét. A klaviatúra mellé egy mindhárom alkotó által
dedikált Egyszer élünk... könyv is jár, a Nemzeti Színműtár kiadásból.

 
KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft

LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 
 
 



39. WUNDERLICH JÓZSEF
BASSZUSGITÁRJA

Wunderlich József a Vígszínház
színésze, 2013-ban végzett a
Színház- és Filmművészeti
Egyetem zenés színész szakán,
Novák Eszter és Selmeczi György
osztályában. 
Az egyetem előtt a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola
hegedű főtanszakára járt.
Zongorázik, gitározik. A legelső,
Cort márkájú, jó állapotban lévő
basszusgitárját, ajánlotta fel
nekünk, amit dedikált is. A gitár
mellé egy személyes gitáróra is
jár, a licitnyertessel egyeztetett
időpontban.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 120.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 20.000 Ft 

 

40. AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ TEKNŐSE

Igazi színházi relikvia és mindenkit mosolyra
bíró gigantikus dísztárgy is egyben az Örkény
Színház felajánlása. A kb. 25 kilós,
üvegszállas műgyanta teknős az Ascher
Tamás-Gáspár Ildikó rendezte József és
testvérei című előadás egyik emlékezetes
szereplőjee volt. Az előadás díszlettervezője
Izsák Lili. A nyertes licitáló a világ legjobban
viselkedő háziállata mellett a Társulat levelét
is megkapja.
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 



41. BÁSTI JULI: 
MÁSA KÖNYVE
Básti Juli a Katona József Színház, Ascher Tamás által
rendezett legendás "Három nővér" előadásból ajánlotta fel Mása
könyvét, ami beutazta a világot. 
"30 évvel ezelőtt, az utolsó előadás után elkunyeráltam a
kellékesünktől ezt a könyvet, amit a Három nővér előadás
elején, háttal a nézőknek olvastam a kanapén, miközben azt
mondogattam, hogy "tengerparton tölgyfa zöldell, színarany lánc
a derekán, színarany lánc a derekán." Azóta őrzöm a könyvet és
az emlékét annak a különleges előadásnak. Most azonban úgy
gondolom, hogyha egy picit is segíthetek a Freeszfének az
elárverezéssel, akkor eljött az idő, hogy megváljak tőle." - 
Básti Juli

 

 
 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 40.000 FT
LICITLÉPCSŐ: 5.000 FT 

 

42. RADNÓTI SZÍNHÁZ: 
BÁLINT ANDRÁS KELLÉKE: NAPLÓ 

„Öregkoromba kezdtem ezt a verset,
Ezerkilencszáznegyvennégybe volt,
Förtelmes év! Az ország haldokolt,
Jöttek reá vad, égető keservek.” 
- Így kezdi ostromnaplóját Heltai Jenő. Bálint András
tizenharmadik önálló irodalmi estjén Heltai háborús naplójából
származó idézetek mellett Heltai-versek és korabeli kuplék
hangzottak el, Deák Krisztina rendezésében. Licitáljanak az
előadás egyik fő kellékére, a naplóra!

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 
 

   

Egy színész számára a közönség elismerése a
legfontosabb. Szervét Tibor 2004-ben megkapta a
Súgó című színházi programmagazin által alapított
Súgó Csiga díjat, melyet a közönség által
legnépszerűbbnek kikiáltott színmûvészeknek adtak
át. Az aukciónkra ezt a díjat ajánlotta fel.
Fotó: Bodnár Zsófia

 KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft

  
 

43. SZERVÉT TIBOR:
SÚGÓ CSIGA -DÍJ, 2004.



45. VAJDA LÁSZLÓ MUNKANAPLÓJA
ÉS KELLÉKEI

Vajda László Drunyó egyik
legemlékezetesebb szerepe a Katona József
színház legendás előadásában, az Ascher
Tamás rendezte Három nővérben Kuligin
volt. Igazi színháztörténeti kincsek
birtokosa lehet az, aki Vajda Milán és
családja felajánlására licitál. A nyertes az
1995-ben váratlanul elhunyt Jászai Mari-
díjas, csodálatos színművész által kézzel írt,
a szerepét és instrukciókat, belső
monológokat tartalmazó füzetet és két
kelléket őrizhet meg az utókor számára.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 70.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 

44. BENEDEK MIKLÓS
ÉS SZÉKHELYI JÓZSEF FOTÓJA

Benedek Miklóstól kaptuk ezt az 1978-ban készült
képet, amin Székhelyi József és Benedek Miklós
látható Balogh Gábor főiskolai hallgató
vizsgarendezésében az Ódry Színpadon. 
A kép alján a felirat szerint Várkonyi Zoltán
"tiszteletbeli főiskolai hallgató" címet
adományozott a két, már végzett színművésznek,
olyan sokat jártak vissza a főiskolai vizsgákba
játszani.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 



48. A PÁL UTCA FIÚK DEDIKÁLT
VÁSZONTÁSKÁJA

A Tom-Tom Hangstúdió ajánlotta fel a
Vígszínház egyik legnépszerűbb
előadásának, a Pál utcai fiúknak 300-ik
előadására készült vászontáskát, amit a
szereplők dedikáltak is. Tökéletes
karácsonyi ajándék azoknak, akik szeretik
ezt a legendás előadást.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

46. NAGY ERVIN BŐRKABÁTJA

Nagy Ervin négy évadon át hordta A tanár
című sorozatban Vasvári Szilárdként ezt a
bőrdzsekit, aminek ezentúl akár te is lehetsz
a viselője! A győztes licitáló személyesen
Nagy Ervintől veheti át a kabátot.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 100.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 10.000 Ft 

 

47. RADNÓTI SZÍNHÁZ: 
KOVÁTS ADÉL ESERNYŐJE
A Radnóti Miklós Színház 2010-ben, Szabó Máté
rendezésében mutatta be a Naftalint, Heltai Jenő
klasszikusát. Ebben az előadásban Kováts Adél kelléke volt
az aukcióra bocsátott esernyő, melyet a Radnóti Színháztól
kaptunk.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 
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49. KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ: LEAR KIRÁLY SZÖVEGKÖNYV
„BÜFÉPÉLDÁNY” A SZÍNÉSZEK ÁLTAL DEDIKÁLVA

Tudta, hogy a Katona József Színház büféjében minden darab
szövegkönyvéből fellelhető egy példány, amit
“büfépéldánynak” neveznek? Ha szeretné elolvasni a
2021.május 29-én, Zsámbéki Gábor rendezésében bemutatott
Lear király című előadás színpadon elhangzott szövegét, most
a szereplők és a stáb tagjainak aláírásával és pár kávéfolttal
díszített szövegkönyvből teheti meg.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 30.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 

 
 

50. LENGYEL TAMÁS - 
KOSSUTHKIFLI FORGATÓKÖNYV

A Fehér Béla regénye alapján, Rudolf
Péter rendezésében készült Kossuthkifli
2013-2015 között készült tévésorozat
egyik főszereplője Lengyel Tamás volt,
akitől saját dedikált szövegkönyvét
kaptuk meg.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 
 

51. BÍRÓ KRISZTA-PARTI NAGY
LAJOS RELIKVIÁK
Bíró Kriszta színésznőtől két előadás relikviát  kaptuk
meg. Az Ibusárt 2007-ben mutatták be az Örkény
Színházban, Pelsőczy Réka rendezésében. Az előadás  
törött mézeskalács huszárát tartalmazza a csomag.
Az Átriumklorid című előadást 2014-ben az Átriumban
rendezte Néder Panni, a színésznő a példányát
ajánlotta fel. Mindkét előadást Parti Nagy Lajos írta,
aki jegyzetelt és dedikált is a példány elejére, amiben
végig olvashatóak a színésznő személyes jegyzetei.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 
 



52. ZÁVADA PÁL: 
JADVIGA PÁRNÁJA NÉMET
NYELVŰ DEDIKÁLT KÖNYV

Miközben a Jadviga párnája itthon több mint
tíz kiadást élt már meg, megjelent cseh,
szlovák és német nyelven is. Most a német
kiadás vásárolható meg az író
dedikálásával. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 
 

Závada Pál 2020-ban megjelent dedikált
könyvére licitálhatnak, amely a budaörsi
történelem évtizedeinek és évszázadainak
időrétegein utazik keresztül egy-egy alakért,
arcért, történetért, hogy aztán mesélhessen -
valódit és költöttet is -, arra törekedve, hogy
igaz legyen.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 
 

53. ZÁVADA PÁL: WANDERER 

54. KORNISS PÉTER-ZÁVADA PÁL:
EGY SOR CIGÁNY

Az Egy sor cigány huszonnégy tehetséges és sikeres
mai magyar cigányt mutat be. A kötet szerzője Závada
Pál, a fotókat Korniss Péter készítette. Mindkét alkotó
dedikálta nekünk a könyvet.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 1.000 Ft 

 



55. REISZ GÁBOR:
VAN VALAMI FURCSA ÉS
MEGMAGYARÁZHATATLAN

Reisz Gábor kultfilmmé vált
vizsgafilmje, a Van valami furcsa és
megmagyarázhatatlan, melynek zenéje
– bónusz dalokkal – idén jelent meg
először bakelit lemezen. A rendező, aki
zenél is a lemezen, dedikálta a
lemezborítót. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 
 

56. GÁLFFI LÁSZLÓ: AMADEUS SZÖVEGKÖNYV 
A SAJÁT FELJEGYZÉSEIVEL

1982-ben a Vígszínházban Peter Shaffer
Amadeus című darabját, Kapás Dezső
rendezésében, amelyben Gálffi László,
Kossuth-díjas színművész alakította
Mozart szerepét. Eredeti, saját,
jegyzetelt példányát, valamint a
budapesti előadás és a külföldi  
 vendégjáték műsorfüzeteit ajánlotta
fel.

 
KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft

LICITLÉPCSŐ: 5.000 Ft 
 
 



58. RAGÁLYI ELEMÉR-MAGASISKOLA FORGATÓKÖNYV

Ragályi Elemér Kossuth-és Balázs Béla-díjas
operatőr a Magasiskola (r. Gaál István)
1970-es film eredeti forgatókönyvét
ajánlotta fel. A film 1970-ben elnyerte a
zsűri díját Cannes-ban. A Mészöly Miklós
regénye alapján készült forgatókönyvet
Ragályi Elemér dedikálta.  

 
KIKIÁLTÁSI ÁR: 30.000 Ft

LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 
 
 

57. STEFANOVICS ANGÉLA
SZÖVEGKÖNYVE

Stefanovics Angéla a Budapesti
Kamaraszínház - Tivoliban 2003-ban
bemutatott, Ilan Eldad rendezte Anna Frank
naplója című előadás saját jegyzetekkel,
rajzokkal tarkított szövegkönyvét és egy
dedikált fotót ajánlott fel. 

KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft
LICITLÉPCSŐ: 2.000 Ft 

 
 

FREESZFE EGYESÜLET BANKSZÁMLASZÁMA: 
MAGNET BANK 16200106-11672087

IBAN SZÁM
HU37 1620 0106 1167 2087 0000 0000

SWIFT/BIC:
HBWEHUHB


