
 

 

Szakmai beszámoló  

a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) 

döntése végrehajtásáról 

 

 

 

Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett 

„Maradandó értékű magániratok vásárlására” c. pályázati cél elérésére a T. Kollégiummal 

2011. december 7-én kötött szerződés alapján, 2012. augusztus 30-ai teljesítéssel 

2.000.000,-Ft-ot ítélt meg. Ezen összeget házipénztári kifieztések útján a megjelölt 

időpontig, a szerződésben foglalt célra felhasználtuk. 

Az irategyüttesek megvásárlására két ízben magánszemélyek iratfelajánlása (dr. Lukácsy 

András, Padányi-Gulyás Dávid) három esetben pedig antikváriumi vétel útján került sor 

(Fekete Hattyú Antikvárium, Európa Antivárium, Talál-Lom Papírrégiség Bolt. Összesen 

15 fond vonatkozásában történt iratvásárlás. A megvásárolt, összesen 17,08 

iratfolyóméternyi iratanyag számottevő részét 20. századi családi iratok alkotják. 

 

Az NKA-támogatás révén megvásárolt iratok forrásjellemzői: 

1. XIV.204. Br. dr. Korányi Frigyes, felesége Bonis Malvina és fia Sándor  

orvosprofesszorok személyes magánlevelezése és Korányi Frigyes útinaplója. 

Évkör: 1855-20. sz. közepe. Terjedelem: 0,04 ifm. Vételár: 65.500,- Ft. –  A fond 

a magyar orvostörténet két neves személyiségének, apa és fia, illetve Korányi 

Frigyesné, sz. Bonis Malvina főként magánéleti vonatkozású irattöredékeit 

tartalmazza. A Korányi Frigyesre vonatkozó tételek esetében főként nevezettnek 

az 1855-ös németországi utazása nyomán keletkezett útinaplója érdemel figyelmet. 

Ebben nem csupán a látottakra vonatkozó, de néhol magyarországi vonatkozású 

reflexiókkal is találkozunk. A Korányi Frigyesnére vonatkozó iratok férjéhez és 

fiához írott leveleket tartalmaznak. Korányi Sándor levelezéstöredékei és egyéb 

iratai részint szüleihez írt, részint egyéb hivatalos jellegű kapcsolatokra utaló 

leveleket tartalmaznak. Találhatók még a fondban Korányi Erzsébethez írt levelek 

mellett egyéb feljegyzések és családi fényképek is.  

2. XIII.54. Gerenday család iratai. Évkör: 18. sz.-20. sz. m. fele. Terjedelem: 4,38 

ifm. Vételár: 1.000.000,- Ft. – A Gerenday család története a magyar eredetű 

modern fővárosi polgárság kialakulásának, vagyoni felemelkedésének és egyfajta 

református-humanista szellemiségű vállalkozói magatartásmódnak a példázata. A 

család történetének legfőbb szereplői: Antal (1818-1887) – felesége: Borhy 

Rozália (1834-1891) – kereskedősegéd, majd kőfaragómester, később 

gyártulajdonos és részvénytársaság alapító. Nyolc gyermeke közül az 

alaptevékenységet Béla (1863-1936) folytatja – felesége: Szöllősi Alice (1873-

1944) –, aki szobrászművész, márványmű-kereskedő, részt vesz a fővárosi 

várospolitikában, udvari tanácsos, a modern sportmozgalom megalapítója. Két 

gyermeke közül Antal (Totó) (1900-1983) – húga: Alice (1902-1973) – 

magántudós, liberális legitimista, aki 1945 után elhagyja az országot. Az iratanyag 

csaknem valamennyi családtörténeti időszak vonatkozásában sokrétű és gazdag. 

Az iratok döntően az azokat létrehozó családtagok szerint, eredeti keletkezésük 



 

 

rendjében lettek megőrzizve és kerültek átvételre. A főbb tételek: A Lex Gerenday 

c. kötet elkészítéséhez összeállított iratok; a Gerenday A. és Fia cégre vonatkozó 

iratok; gyászlevél és partecédula gyűjtemény a szűkebb család tagjaira és teljes 

rokoni körére vonatkozóan; Az egyes családtagokra és a család eredetére 

vonatkozó dokumentumok: Várady Antal; Gerenday József I. (1780–1850), 

felesége Várady Johanna (1789–1860); Gerenday József II. (1813–1859) 

orvosegyetemi tanár, a Füvészkert első igazgatója, felesége Sebastiani Aloisia; 

Gerenday Ambrus (1815–1867); Gerenday László (1846–1918) előbbi fia, a 

Wagonlits igazgatója; Gerenday Antal (1818–1887); a Borhy családra vonatkozó 

iratok; Gerenday Béla (1863–1936) iratai; Gerenday Béláné, sz. Szöllősy Alice 

(1873–1944) iratai; Szöllősy Oszkár (1874–1936) jogász, igazságügy 

minisztériumi tanácsos, királyi ügyész iratai; Szöllősy Móric (?-?) Sz. Alice és 

Oszkár nagybátyja, orvos, a miskolci Erzsébet Kórház főorvosa, egészségügyi 

főtanácsos iratai; a Barna-család iratai; Gerenday György (1855–1922), Béla 

bátyja, az első magyar sporttörvény, a Lex Gerenday megalkotójának iratai; 

Gerenday Dezső (1860 –1940) irata; a piszkei fenyőkertészet, a mai arborétum 

ügyeinek iratai; Gerenday Ilona (1861–1925) iratai; Gerenday Rozika, utóbb 

Perényi Kálmánné (1868–1926) szórványiratai; Gerenday József (1864–1922) 

nyomdatulajdonos családi levelei. Gerenday Juliska (1870–1941) szórványlevelei; 

Gerenday Flóra (cca. 1850–1940) iratai; Gerenday Tivadar (?-?) Gerenday József 

I. Lajos fiának iratai. Gerenday Antal II. (=Totó, 1900–1983) sokrétű iratai. 

Gerenday Stefánia, Margit (=Baba) és Marietta (=Pipi) hagyatékában fennmaradt 

iratok; a cég 1945 utáni tevényenységére vonatkozó iratok. Egyéb iratok: 

Temetőkultúra: újságcikkek a régi budai és pesti (főként Kerepesi) temetőkről. 

Temetőtérképek, helyszínrajzok, többnyire az „illetékes” családtagok anyagaiba 

besorolva. Piszkei naplók: 1896 és 1945 között három album éves bejegyzésekkel 

– részben vendégkönyvi anyag, részben a mindenkori családfő éves esemény-

összefoglalója, amely olykor az országos ügyeket is tárgyalta. Szerteágazó 

fotóanyag, köztük ősfényképekkel. 

3. XIV.206. Padányi-Gulyás Béla emigráns kisgazdapárti politikus iratai. Évkör: 

1940-1987. Terjedelem: 1,50 ifm. Vételár: 170.000,- Ft. – Földbirtokos, 

kisgazdapárti politikus, történész. Bölcsészetet végzett, külföldön is tanult. 1928-

tól az IBUSZ tisztviselője, 1939 őszétől 1941 áprilisáig Kárpátalja idegenforgalmi 

kormánybiztosa. Egyetemista korától az általa megalakított Magyar Diákkülügyi 

Bizottság tagja. 1931-től tagja a Független Kisgazdapártnak; a Független Kisgazda 

c. lap belső munkatársa; 1935-1940 között a párt egyik Tolna vm.-i szervezője. A 

II. világháború idején katona. Részt vett a németellenes ellenállási mozgalomban. 

1945. nov. 4-től 1947. júl. 25-ig nemzetgyűlési képviselő. 1946. febr. 1-től a Tolna 

megyei Hírlap főszerkesztője. 1946 nyarától az FKgP külügyi osztályának 

vezetője; 1947. jún. 1-től a párt Politikai Bizottságának tagja és a Politikai Osztály 

vezetője; 1947. szept. 12-től a PB póttagja. 1948. febr.-tól a Magyarok 

Világszövetségének ügyv. elnöke. 1949. okt. 29-én az ÁVH letartóztatta. 1950. 

nov. 23-án koholt vádak alapján – kémkedésért – 15 évi fegyházra ítélték. 1956. 

aug. 18-án szabadult, de rendőri felügyelet alá helyezték. 1956. dec. 10-én 

elhagyta az országot, és Svájcban telepedett le. 1957-től a Swissair Légiforgalmi 

Vállalat alkalmazottja, 1969-ben innen ment nyugdíjba. Részt vett a genfi magyar 

kulturális élet megszervezésében, egyik alapítója volt az Európai Szabad Magyar 

Kongresszusnak. Írásait az Irodalmi Újság, az Új Látóhatár, a Harmadik Út, svájci 

és francia lapok közölték. – A megvásárolt iratanyag az „Ithaka”-program 

keretében f. év február 9-én vásárolt irategyüttes kiegészítő része. A személyes, 



 

 

magánjellegű, az anyagi viszonyokra is utaló iratok mellett főként az 1956 utáni 

emigrációs tevékenységre vonatkozó szervezési, programkészítési, publikációs, 

stb. adatok, feljegyzések, ’56 külföldi sajtója, találhatók az anyagban. 

Szabadságharcos Szövetség, Svájci Magyar Egyesületek szövetsége; különféle 

emigrációs kiadványok szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos iratok, valamint 

különféle emigrációs akciók bonyolítására vonatkozó levelezés. Emellett különféle 

nemzetközi társadalmi szervezetek konferencaanyagai találhatók az iratok között. 

4. XIV.210. Walleshausen Éva levéltáros és férje Padányi-Gulyás Gyula fővárosi 

vállalati alkalmazott iratai. Évkör: 20. sz. Terjedelem: 7,80 ifm. Vételár: 

700.000,- Ft. – Walleshausen Éva (1917, Debrecen-1988, Bp.), levéltáros. A 

budapesti Angolkisasszonyoknál érettségizett kitűnő eredménnyel, ám édesapja 

hosszan tartó betegsége következtében a család anyagi helyzete nem tette lehetővé, 

hogy egyetemi tanulmányokat folytasson. Először a Nagy-Budapest c. 

várospolitikai hetilapnál volt titkárnő, majd tíz éven át különböző fővárosi 

hivataloknál – az elnöki, majd a kulturális ügyosztályon, a polgármesteri 

hivatalban, végül a Fővárosi Nemzeti Tanácsnál – dolgozott. 1949-ben került a 

Fővárosi Levéltárba, ahol könyvtárosi feladatokat látott el, majd 1951-ben a 

Levéltárak Országos Központjánál, 1968-tól pedig az Országos Levéltárban 

dolgozott. Munkaköre: levéltári kiadványok, periodikák, segédletek kiadásának 

előkészítése, technikai szerkesztése. 1957-től volt levéltáros. Magasfokú 

nyelvismerettel rendelkezett (francia, német, latin, angol). Színes egyéniség, 

szellemes társalgó volt. Fiatalabb éveiben számos verse és novellája jelent meg 

irodalmi lapokban. – Iratok: 1. Képzési iratok: gimnáziumi (Angolkisasszonyok) 

iskolafüzetei, évkönyvek (1929-1936), iskolai névsorok, nyelvleckék, francia és 

német nyelvkönyvek. Iskolai, gimnáziumi önképzököri, stb. dolgozatai, 

iskolakönyvei, leckefüzetei. 2. Családi okmányok, iratok és fényképek, 

leszármazási iratok: édesapja, W. Jenő gazdatiszt volt Hortobágy Halastón, hozzá 

kapcsolódó iratok; apai nagyapja, Alexander W. bajor származású bányamérnök, a 

Karavantel Tunnel építőjére, továbbá nagybátyjára, W. Zsigmond, festőművészre 

von. iratok; Walleshausen Jenőné sz. Somogyi Emma hagyatéka; a Somogyi 

családra vonatkozó levelezések (részben a XIX. sz. elejéről), családi krónikák; 

nagyapja dr. Somogyi Rezső, 48-as honvédkapitány, lőcsei gyógyszerész, 

rokonsági iratok; apai és anyai ág iratai, részben jegyzetekkel és csoportosítva; 

Baktay Ervinre vonatkozó fényképek a szentendrei „Vadnyugati táborok", „Öreg 

Halászsas" figurája jelmezben, stb. 3. Alkalmaztatással kapcsolatos iratok: 

kitüntetési ügyek, levelezőlapok, fényképek. 4. Levelezések, feljegyzések: utazási 

emlékei, széleskörű külföldi levelezés, újságcikkek, eszmefuttatások, fényképek, 

útijegyzetek, naplók, képeslapok, stb. (ca. 1950-1987). Gyermekkori emlékek; 

levelezés (ca. 1910-1986), dokumentumok, újságcikkek stb. Levelezése az 

Österreichische Rundfunkkal. Padányi-Gulyás családi krónikák, benne 

Walleshausen Éva részletes följegyzései gyerekeiről, levelezése (többek között 

Mavis Gallant kanadai írónővel), gyerekhíradók a rokonságnak, naplójegyzetek. 

Naptárak, naplók 1931-1987. 5. Szépirodalmi művei: megjelent írásai, valamint 

újságkivágások, kéziratok, novellái, versei; "Egly Walleshausen Éva: Megőrzött 

Szavaim" c. műve. Művészeti, irodalmi relikviái, gyűjtései, ezen tárgyú levelezése. 

(Köztük egy Csathó Kálmán kézirat, Gyulai Pál címmel – Csathó Kálmán az 

utolsó műveit Walleshausen Évának diktálta-korrigálta.) Nagybátyja, Cselényi-

Walleshausen Zsigmond festőművész linoleum-metszetei, kiállítási anyaga. 6. 

Fényképek: személyes, családi, rokonsági fényképek és fényképalbumok (részben 

felirattal, dátummal, személynévvel), levelezőlapok, rajzok, stb. Gyermek-, bakfis-



 

 

, menyasszony-kori képek, baráti köre, kirándulások, stb (ca. 1944-1982). 7. 

Szabadidős tevékenységre vonatkozó iratok: kutyatenyésztéssel kapcsolatos iratok, 

feljegyzések. (Vö.: Bélay Vilmos: Padányi Gulyás Gyuláné, Walleshausen Éva. 

Levéltári Szemle, 1989. 1. sz. 110. p.) 

Padányi-Gulyás Gyula (sz.: 1910, Máramarossziget-1987, Bp.), vállalati 

alkalmazott. Két bátyja közül P-G. Béla kisgazdapárti politikus, Jenő pedig az 

építészkamara vezetője volt. P-G. Gyula Budapesten jogot tanult, majd 

minisztériumi tisztviselő. Az 1940-es években segédfilmrendező, a Pegazus 

filmvállalat cégvezetője volt. 1944-45-ben jugoszláviai hadifogságba került. A 

háborút követően erdőgazdálkodási szakelőadó, majd különféle vállalatok 

alkalmazásában állt. – A megvásárolt iratok személyes és családi iratok, Padányi-

Gulyás Jenővel kapcsolatos ingatlan-gondnoksági ügyek (végzések, 

elszámolások); családi és magánlevelezés (ca. 1929-1987); személyes tartalmú 

jegyzetek, rokonokkal, barátokkal (köztük Regina von Habsburggal, Stephani 

Köstler álnéven) kapcsolatos följegyzések; kortörténeti reflexiók, újságcikk-

kivágások, széljegyzetek, filozófiai eszmefuttatások (ca. 1950-1987). Felesége 

által a jugoszláviai fogságba küldött naplószerű levelek, helyzetértékelések, 

vallomások (1945. aug.-szept.); fényképek, negatívok. Összegyűjtött újságok, 

brossúrák, föleg politikai témájú dokumentumok (ca. 1938-1956). Lovassporttal 

kapcsolatos ügyek, írásai (novellák, gondolatok), filozófiai tartalmú jegyzetek. 

5. XIV.211. Sz. M. őrizetes (Gyorskocsi utca) levelei. Évkör: 1983-1984. 

Terjedelem: 0,07 ifm. Vételár: (XIV.212, 213, 214, 215, 216, 221 fondokkal 

együtt: 15.000,-Ft)  – Az iratképző büntetlen előéletű vádlottat csalással vádolták. 

Az 1980-as években férjével együtt ingatlanvásárlás címén jogtalanul vettek fel 

százezres nagyságrendben kölcsönöket magánszemélyektől. A fond kizárólag 

közeli hozzátartozóitól – részben felnőtt fiúgyermekétől – származó leveleket 

tartalmaz. Ezekből a család mindennapjairól, anyagi viszonyairól, a rokonsági 

kapcsolatokról és konfliktusokról valamint élettársának és gyermekének a 

fogvatartotthoz fűződő érzelmi viszonyulásáról értesülhetünk. 

6. XIV.212. Dr. Egey Zoltán fővárosi orvos és felesége iratai és magánlevelezése. 

Évkör: 20. sz. közepe. Terjedelem: 0,03 ifm. Vételár: [Ld. XIV.211!] – Nevezett 

(+1990) a II. világháború előtt és alatt is sebészorvosként szolgált, majd 

hadifogságba került. Ezt követően részt vett a vidéki honvédkórházak 

újjászervezésében, majd alezredesként 1956 novemberéig a Közp. Katonai Kórház 

sebészorvosaként dolgozott. Fiainak disszidálását követően elbocsátották a 

Honvédség kötelékéből. A fennmaradt iratokat döntően gyermekeik 

Németországból szüleikhez küldött, részben német nyelvű, az ottani családi és 

egzisztenciális, valamint jövedelmi viszonyaikat részletesen taglaló levelek 

képezik. 

7. XIV.213. Peknyi Ferenc szerszámlakatos személyi okmányai és iratai. Évkör: 

20. sz. közepe. Terjedelem: 0,02 ifm. Vételár: [Ld. XIV.211!] – Nevezett (*1903, 

Rákoskeresztúr) kőbányai lakos, a M. Kir. Állami Gépgyárban dolgozott 1918 óta. 

A fennmaradt töredékes iratok elemi, polgári iskolai és tanonciskolai 

előmenetelére, alkalmaztatására, valamint krónikus megbetegedésére, s az abból a 

munkaadóval fakadt konfliktusra vonatkozóan tartalmaznak adatokat. 

8. XIV.214. Özv. Lindmayer Györgyné budai háztulajdonos adóügyi és vagyoni 

iratai. Évkör: 20. sz. közepe. Terjedelem: 0,02 ifm. Vételár: [Ld. XIV.211!] – Az 

iratok kizárólagosan a fondképző személy tulajdonát képező II., Nyúl utca 3. sz. 



 

 

bérház adóbevallási, lakbérfizetési, valamint az egyes lakók vitás ügyeit tartalmazó 

hivatalos jellegű iratokból állnak. A töredékes irategyüttes a bérházak államosítás 

előtti és utáni tulajdoni viszonyainak alakulásába, valamint egy adott társbérleti 

viszony konfliktushelyzetének körülményeibe enged betekintést. 

9. XIV.215. Plajer Rezsőné budai lakos magánlevelezése. Évkör: 1993-1995. 

Terjedelem: 0,01 ifm. Vételár: [Ld. XIV.211!] – Az irategyüttest valószínűleg 

unokájától, az USA-ban élő Lovas Magdolnától érkezett levelek alkotják. 

Tartalmuk: a kinti rokonok életviszonyainak ismertetése, főként egészségügyi 

állapot és rokonsági viszonyok taglalása. 

10. XIV.216. Becker Ferenc romániai lakos magyarországi rokonától kapott 

levelei. Évkör: 1964-1965. Terjedelem: 0,02 ifm. Vételár: [Ld. XIV.211!] – Az 

irategyüttes egy fiatal tanulólánynak rokonához/vőlegényéhez Bukarestbe és 

Kolozsvárra feladatott magánleveleket tartalmaz. A rokonsági és magánéleti 

voszonyokat taglaló levelezés érzékletes képet nyújt a határ két oldalán élők 

rokonsági viszonyainak és érzelmi kötődésének jellemzőiről, továbbá a 

kapcsolattartás, az utazások, látogatások adminisztratív korlátairól és az azok 

kiküszöbölésére tett erőfeszítésekről. 

11. XIV.217. Takács József és Tóth Ernőné pénzügyi ellenőr, nagytétényi lakosok 

rokoni levelezése. Évkör: 1950-70-es évek. Terjedelem: 1,00 ifm. Vételár: 

(XIV.218, 219, 220 fondokkal együtt: 50.000,-Ft) – A szinte teljeskörűen 

személyes magánlevelezést tartalmazó irategyüttes részint vidéki-nagybudapesti 

vonatkozású szülő-gyermek, nagyobb részben pedig jugoszláviai, szabadkai 

rokonokkal fenntartott kapcsolattartást dokumentál. Az iratanyag jelentős 

mennyisége és viszonylag tág évköre a határon túlnyúló rokoni kapcsolatok 

intenzitásának és jellegének tanulmányozása szempontjából bír jelentőséggel.  

12. XIV.218. Dr. Csepely Sándor járásbíró és fia, dr. Csepely Tibor belgyógyász 

magánlevelezése. Évkör: 20. sz. eleje-közepe. Terjedelem: 0,30 ifm. Vételár: [Ld. 

XIV.217!] – Dr. Csepely Sándor kir. járásbíró volt, a II., Donáti u. 9. sz. alatt 

lakott. Az I. világháború időszakában a közösöknél hadnagyként szolgált. A 

fennmaradt levelezési anyag döntően felvidéki, főként kassai közeli rokonoktól 

származik, s az 1912-1915 körüli évekből maradt fenn.  Fia, dr. Csepely Tibor 

belgyógyász szakorvos, majd főorvos volt, s részint ugyanúgy a II. kerületben a 

Corvin téren, részint Albertfalván lakott. Egy időben a Szövetkezetek Erzsébet 

Kórházában volt alkalmazásban. A rá vonatkozóan fennmaradt iratanyag szintén 

döntően rokoni és baráti magánlevelezést, valamint a pacientúrától származó 

leveleket tartalmaz, amelyet medikus egyetemi jegyzetek, belgyógyászati szakmai 

felejgyzések egészítenek ki. Ezen iratok zöme a két világháború közötti időszakból 

való. 

13. XIV.219. Gyárfás Iboly(k)a fiatal hegedűművésznő iratai. Évkör: 20. sz. eleje-

közepe. Terjedelem: 0,30 ifm. Vételár: [Ld. XIV.217!] – (*1900, Bp.) Nevezett 

gyermek hegedűművész volt, Hubay Jenő ifjú tanítványa. Az I. világháború előtti 

és alatti időszakban számos külföldi, főként németországi tanulmányutat tett és 

előadóként is színre lépett. Szülei a VI., Bajnok u. 5. sz. alatt laktak, s édesanyja 

egyfajta impresszárióként is közreműködve, igyekezett külföldi támogatókat 

szerezni gyermeke számára. – A fennmaradt iratok döntően a kislány képzése, 

művészi tevékenysége érdekében folytatott tevékenység levelezési anyaga. 

Számos levél található például a Monarchia külügyminisztere gr. Leopold 

Berchtold feleségétől, aki szoros kapcsolatban állt a gyermek édesanyjával. 



 

 

14. XIV.220. Volcz Béla ócsai lakos és családja vagyoni iratai. Évkör: 20. sz. eleje-

közepe.  Terjedelem: 0,1 ifm. Vételár: [Ld. XIV.217!] – Az irategyüttes döntően 

egy kisbirtok tulajdonviszonyaival, kezelésével, be- és kitáblázásával, de főleg az 

adó- és egyéb köztartozásokkal, valamint biztosítási ügyekkel kapcsolatos 

hivatalos iratokat tartalmaz. Ezt egészítik ki viszonylag terjedelmes református 

kegyes irományok: egyházközségi értesítések, hitéleti kör- és röpiratok, valamint 

részint német nyelvű református sajtóanyag. 

15. XIV.221. Fővárosi színház művésznőjének levelezési irathagyatéka. 20. sz. 

második fele. Terjedelem: 0,1 ifm. Vételár: [Ld. XIV.211!] – Az iratanyag 

legnagyobb részben a vidékről a fővárosba került ifjú művésznő szüleinek 

gyermekükhöz intézett leveleit tartalmazza, s főként érzelemtörténeti 

vonatkozásban rendelkezik forrásértékkel. 

 

Budapest, 2012. szeptember 7. 

 

Dr. Horváth J. András 

pályázati felelős 

 

Melléklet: 1 db tételes kimutatás  (xls fájl) 



 

 

Fondszám Iratátadó Iratanyag tárgya Évkör Terjedelem Kifizetés BFL-aktaszám

XIV.204 Buka Adrienn

Korányi Frigyes és Sándor 

orvosprofesszorok személyes 

magánlevelezése és Korárnyi Frigyes 

naplója

19-20. sz. 0,04 65500 14972/2011.

XIII.54 Dr. Lukácsy András Gerenday család iratai 19-20. sz. 4,38 1000000 2501/2012.

XIV.206 Padányi-Gulyás Dávid
Padányi-Gulyás Béla emigráns 

politikus iratai - kiegészítések
1940-1987 3 870000 12654/2012.

XIV.210 Padányi-Gulyás Dávid

Padányi-Gulyás Gyula és neje, 

Walleshausen Éva személyes 

magániratai

20. sz. 7,8 12654/2012.

XIV.211
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Szabó Mária őrizetes (Gyorskocsi 

utca) levelei
1983-1984 0,07

XIV.212
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Dr. Egey Zoltán orvos és felesége 

magánlevelezés
20. sz. közepe 0,02

XIV.213
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Peknyi Ferenc szerszámlakatos 

személyi okmányai és iratai
20. sz. közepe 0,02

XIV.214
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Özv. Lindmayer Györgyné vízivárosi 

háztulajdonos adóügyi és vagyoni 

iratai

20. sz. közepe 0,02

XIV.215
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Plajer Rezsőné fővárosi lakos 

Amerikába szakadt lányától kapott 

levelei

1990-es évek 0,01

XIV.216
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Becker Ferenc romániai lakos 

magyarországi rokonoktól kapott 

levelei

1964-1965 0,02

XIV.221
Fehér Tibor (Talál-Lom 

Kft.)

Fővárosi színház művésznőjének 

levelezési irathagyatéka
20. sz. m. fele 0,1

XIV.217
Perfect Derm Kft. 

(„Európa Antikvárium”) 

Takács József és Tóth Ernőné 

nagytétényi lakosok rokoni 

levelezése

1950-70-es 

évek
1

XIV.218
Perfect Derm Kft. 

(„Európa Antikvárium”) 

Dr. Csepely Sándor járásbíró és fia 

dr. Cs. Tibor belgyógyász 

magánlevelezése

20. sz. eleje-

közepe
0,3

XIV.219
Perfect Derm Kft. 

(„Európa Antikvárium”) 

Gyárfás Iboly(k)a hegedűművész 

iratai

20. sz. eleje-

közepe
0,2

XIV.220
Perfect Derm Kft. 

(„Európa Antikvárium”) 

Volcz Béla ócsai lakos és családja 

vagyoni iratai
20. sz. közepe 0,1

17,08 ifm 2000500

12850/2012.

12849/2012.

ÖSSZESEN:

15000

50000

 


