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“Tisztelt Érdeklődők, kedves Barátaink!

Egy legenda életébe betekinteni mindig hatalmas kalandot jelent. Dalnoki Jenő pedig egy igazi legenda, az egyik utolsó reneszánsz sportember, aki 
amellett, hogy az általa olyan nagyon szeretett és tisztelt labdarúgásban kimagasló teljesítményt nyújtott, művészetkedvelőként is fáradhatatlanul 
gyarapította a számára értékes tárgyak gyűjteményét.

Dalnoki Jenő nem volt művészettörténész, egyszerűen „csak” szerette a múlt ereklyéit, kereste a számára esztétikai és történeti értékekkel bíró tárgyakat. 
Gyűjtőszenvedélyének középpontjában a magyarságtudat és magyarságának megélése állt. Imádta Petőfi Sándor költészetét, érdekelte minden olyan 
tárgy, ami magyar alkotók keze közül került ki – festmények, szobrok, antik fegyverek és könyvritkaságok mind helyett kaptak kollekciójában. 

A Testnevelési Egyetem volt hallgatójaként és nem utolsó sorban sportrajongóként hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a család a 2018 márciusában 
megnyílt Bodó Galéria és Aukciósház tulajdonosaként engem bízott meg azzal, hogy rendszerezzem a Fradi-legenda hagyatékát, keressek új gazdát a 

Dalnoki-gyűjtemény tárgyainak. A november 15-i aukció és az azt megelőző egyhetes kiállítás egy izgalmas kihívás, megtisztelő feladat.”

BODÓ JÁNOS

GALÉRIATULAJDONOS
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KATALÓGUST KÉSZÍTETTE :
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“Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elégedj meg azzal, ami vagy,
hanem törekedj azzá lenni, ami lehetnél.” (Dalnoki Jenő)

Dalnoki Jenő (1932-2006)

Kevés emberre jellemző jobban a mottó, mint maga az, akitől az idézet származik. Dalnoki Jenő a fenti f ilozófia mentén élt, a legtökéletesebbre törekedett 
a pályán, a kispadon, fradistaként, családapaként, amatőr műgyűjtőként, emberként.

A labdarúgó Dalnoki megalkuvást nem ismerő, kőkemény balhátvédként teljesített kimagaslóan hétről hétre. Töretlen akarata és a belső vágy, hogy 
mindig jobban és jobban futballozzon, nem maradt eredmények nélkül: játékosként az olimpiai bajnoki cím és az olimpiai bronzérem, a Vásárvárosok 
Kupája győzelem, a kétszeres magyar bajnoki arany és a tizennégyszeres magyar válogatottság fémjelzi pályafutását. Teljesítményét ellenfelei is 
elismerték, sportszerűségét tisztelték.

Edzői f ilozófiájának középpontjában a játékosok, a csapategység álltak, hitte, hogy az elvégzett kemény munka meghozza gyümölcsét. Kiváló 
pedagógusként játékosai szinte második apjukként tekintettek rá, tűzbe mentek érte. A kispadon is maradandót alkotott, edzőként szerzett trófeái között 
szerepel egy magyar bajnoki cím, három kupagyőzelem és egy Kupagyőztesek Európa-kupája ezüstérem is.

Fradistaként sem tudta megtagadni önmagát: Dalnoki Jenő az FTC örökös bajnoka, a zöld-fehér klub legendás játékosa majd edzője, a Ferencvárosban 
eltöltött 40 évével a klubhűség példaképe. Tizenöt éves korában, 1947-ben kezdett a zöld-fehéreknél focizni, három év múlva már az első csapat tag ja volt. 
Összesen 439 mérkőzésen öltötte magára a Fradi mezt, amiből 283 bajnoki, 132 nemzetközi, 24 egyéb hazai díjmérkőzés volt. A klub színeiben összesen 21 
gólt szerzett. Az általa imádott Ferencváros első csapatának edzőjeként 265 mérkőzésen ült a kispadon. 

Dalnoki Jenőhöz fogható, széles érdeklődési körű sportember kevés született Magyarországon. Imádta a művészetet, lelkes amatőr műgyűjtőként gyakran 
feltűnt az régiségpiacokon, antikvitásboltokban, ahonnan könyvekkel, szobrokkal, festményekkel, porcelánokkal és antik fegyverekkel tért haza. 
Szenvedélyesen szerette és élte meg magyarságát, rajongott Petőfi költészetéért és minden tárgyért, amelynek esztétikai szépsége vagy történelme 
megragadta f igyelmét.

Az általa összegyűjtött és most aukcióra bocsájtott tárgyak értékét Dalnoki Jenő sajátos világlátása, személyisége adja, teszi egyedivé. Ebbe a sajátos 
világba nyit kaput az aukció, amely Dalnoki emlékéhez méltó módon jótékony célokat is szolgál, hiszen a bevétel egy részét Dalnoki Jenő két gyermeke, 
Ildikó és Jenő, a Tűzoltó utcai II. számú Gyermekklinika javára ajánlja fel.

Látogassanak el galériánkba, tekintsék meg az árverésre kínált tárgyakat, amelyek által megismerhetik a műgyűjtő Dalnoki személyes világát.
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Vivát -  a Fradi Világ Kupát 
nyert serdülő gárdájának!

Az FTC serdülő IV: csapata Fran
ciaországból hazahozta korosztálya 
Világ Kupáját! Rózsa Lajos edző 
„gyerekei” 66 csapat közül végeztek 
az élen! Ez volt a nyolcadik labda
rúgó serdülő Világ Kupa   vala
mennyit a franciaországi Plomelin 
ben rendezték. A ferencvárosi fiata
lok az elődöntőben éppen a házigaz
dát győzték le   igaz „csak” 11es 
rúgásokkal. A brüsszeliek is erre a 
sorsra jutottak, majd a döntő követ
kezett: FTCStandard Liege 21!

Rózsa Lajos:   Óriási futball 
fesztivál volt, a meccseket átlagosan

hathétezren nézték végig, a lapok 
pedig tele voltak a fiatalok produk
cióival. A Fradit is volt miért „sztárol 
ni”, hiszen 11 mérkőzést vetetlenül 
nyerve   361es gólkülönbséggel ke
rültünk a legjobb nyolc közé! A Világ 
Kupa gólkirálya Hajnal Tamás lett 16 
góljával, míg a torna Legjobb játékosa 
címet Magyar János érdemelte ki!

  Milyen országokból jöttek a 
csapatok az idei Világ Kupára?

  Népes mezőny volt   összesen 
18 o3rszág csapatai küzdöttek az el
sőségért! A résztvevők angol, algé
riai, cseh, szlovák, spanyol, orosz,

román marokkói, német, ukrán, lit
ván, lett, lengyel, luxemburgi, belga, 
francia, holland csapatok voltak. 
Egyébként a nyolc kiírásból eddig 
hatot a franciák nyertek, 1987ben 
Budapest válogatottja, most pedig 
nagynagy örömünkre a Ferencváros 
nyerte a Világ Kupát! Nehéz volt 
megszerezni, már kijutni is nehéz 
volt, hiszen egyegy játékos utazási 
költsége 16000Ftbakerült... Hála 
a szülők áldozatvállalásának, mind
ez megvalósult és a fiúk rászolgálta 
ka bizalomra. Sikert hoztak a ma
gyar futballnak, a Ferencvárosnak.

íme az FTC magyar bajnok és serdülő Világ Kupa győztes gárdája: álló sor balról: Bolya László, Orbán Ri
chard, István Róbert, Baksa András, Fébert Gábor, Gyepes Gábor, Meleg Gábor, Kiss András, Gelencsér Gá
bor, Ghéczy Gergely, Pintér Attila, Rózsa Lajos edző. Ülnek: Selenka Tamás, Polákovics Zoltán, Hajnal Tamás, 
Magyar János, Szautmann Róbert. A képről hiányzik: Tari Zoltán, Balogh Ferenc, Pécsi Gábor.
Szép volt fiúk   és csak így tovább!

% 4 '

Amint az köztudott   és lapunkban is beszámol
tunk róla   az FTC ifjúsági csapata nyerte az 1992— 
93. évi labdarúgó bajnokságot. A sikercsapatnak 
még egy élmény jutott: az Ezüstlabdát, a Haladás 
FTC Magyar Kupa döntő előtt vehették át a három 
alapítótól: Dalnoki íenőtől, Fáik Györgytől és Vi
rág Gyulától. ím e a bajnoki aranyérmes és Ezüstlab 
dás Fradi fiatalok. A labda egyébként Hrutka kezé
ben látható. Érdekes, hogy már kilencven éve is ke
rült egy Ezüstlabda a fradistákhoz. Az első magyar 
labdarúgó vándordíját, az FTC első bajnokcsapata 
nyerte! Mindkét Ezüstlabda a Fradi futballmúzeum 
ban megtekinthető...

A HÁDAVÁNDORDÍJ az NB Ies kapusok 
legnagyobb kitüntetése. A Nemzeti Sport osztályza
tai alapján a bajnokságban legjobb átlagot elért ka
puvédő nyeri   1 évre. íme az idei sorrend:

1. Mitring (VWaltham) 6,286; 2. Zsiborás 
(MTK) 6,208; 3. Koszta (VácFC Samsung) 6,100

Szegény Zsiborás immár másodszor maradt le a 
trófeanyerésről néhány század miatt... Az eddigi 
Hádavándordíjas kapusok:

1987 88: Ulbert Tibor (Rába ETO)
1988 89: Disztl Péter (Bp. Honvéd)
1989 90: Brockhauser István (Ú. Dózsa)
1990 91: Bíró Imre (Siófok)
1991 92: Balogh Tamás (FTC)
1992 93: Mitring István (VWaltham)

West-

Együtt az 
élvonalban!

Sikeres új bajnoki idényt 
kíván a West, a Ferenc
város hivatalos támogatója

EZÜSTLABDA AZ IFIKNEK!

1975-76-os bajnokcsapat csapatfotó
Fradi Múzeum Fényképgyűjtemény.

4. Focista / Footballer
osztrák, 1950 körül, mázas, festett porcelán, Amphora jelzéssel, 

formaszám: 5093

austrian, around 1950, glazed, painted porcelain, Amphora signature, 

formnumber: 5093 

m/h: 31,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft 
Starting price: 250 €

1. Vándordíj / Challenge cup
magyar, 1966-1999 közötti jelzéssel, 835 ezrelékes ezüst, vésett 

aláírásokkal:Dalnoki Jenő, Virág Gyula és Falk György

hungarian, hallmark between 1966-1999, 835 parts per thousand silver, with 

carved signatures: Jenő Dalnoki, Gyula Virág, Falk György

m/h: 28 cm                                                       
Kikiáltási ár: 180 000 Ft
Starting price: 550 €

2. Fedeles díszserleg / Cup with cover
magyar, 1937-1967 közötti fémjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, FEO jelzéssel, felirat: 

Az 1964. évi NB I-es labdarúgó bajnokság megnyerése alkalmából szeretettel 

adjuk labdarúgóinknak FTC pártoló tagság

hungarian, hallmark between 1937-1967, 800 parts per thousand silver, FEO mark, 

with inscription 

386g

m/h: 40 cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

3. Törley pezsgő / Törley champagne
A Magyar Labdarúgó Szövetség az 1975-76-os bajnokcsapatot ábrázoló 

emlékcímkéjével

With the memorial label of the 1975-76 champion team of Hungarian Football 

Club

m/h: 32 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 € 
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6. Juszkó Béla (1877-1969) 
Katonák a kútnál / Soldiers by 
the well
olaj, vászon / oil on canvas

50,5 x 60,5 cm

Jelezve balra lent / Signed left 

below: Juszkó                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 € 

5. Béli-Vörös Ernő (1882-1922) 
Piac / Market
olaj, vászon / oil on canvas

54 x 67 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: 

Béli-Vörös                                                      
Kikiáltási ár: 220 000 Ft  
Starting price: 670 €

8. Emlékkép az I. világháborúról / Memorial of the I. 
World War
hímzett papír / embroidered paper

51 x 36 cm

Felirat / Inscription: Emlékkép 1914-16 Világháborúról: Isten óvja 

meg szeretett hazánkat                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €

7. Babérlevelek Kossuth Lajos ravataláról / Bay                            
leaves from the catafalque of Kossuth Lajos
19,5 x 14,5 cm

Felirat / Inscription: Kossuth Lajos ravataláról 1894. április                                                       
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €
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11. Nádler Róbert (1858-1938)
Parasztudvar / Country yard, 1923
olaj, vászon / oil on canvas

55 x 72,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Nádler Róbert 1923                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 500 € 

12. Szüle Péter (1886-1944)
Téli szénakazal / Haystack in winter
olaj, karton / oil on cardboard

28 x 34,5 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: 

Szüle                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

13. Edgar Degas (1834-1917)
Táncoslány / Dancing girl
litográfia, papír / lithography on paper

37 x 26,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: 

Degas (nyomtatott / printed)                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €

9. Neogrády László (1896-1962)
Libasorban / In single line
olaj, vászon / oil on canvas

60 x 80 cm

Jelezve jobbra lent/ Signed right below: Neogrády László                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

14. Európai 20. századi festőművész / 20th century european painter
Velence, párban / Venice, in pair
akvarell, papír / watercolor on paper

30 x 16 cm

Jelzés nélkül / Without signature                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

10. Kézdi-Kovács László (1864-1942) 
Nyírfák / Birch, 1914
olaj, vászon / oil on canvas

51,5 x 60,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Kézdi-Kovács L. 1914                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €
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15. Mednyánszky László (1852-1919)
Katona / Soldier
akvarell, ceruza, papír / watercolor, pencil on paper

40 x 29,5 cm

Jelezve jobbra lent/ Signed right below: Mednyánszky                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 490 €

16. Mednyánszky László (1852-1919)
Katonaportré / Portrait of a soldier
ceruza, papír / pencil on paper

31 x 24 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Mednyánszky                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

17. Mednyánszky László (1852-1919)
Falu látképe (hátoldalán Kalapos fiú) 
/ View of a village (Boy with hat, on 
the backside)
ceruza, papír/ pencil  on paper

28 x 38 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: 

hagyatéki pecsét / legacy stamp

Hátoldalán / On the backside: Kalapos 

fiú az asztalnál / Boy with hat by the 

table                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

18. Scheiber Hugó (1873-1950)
Betyár / Highwayman
tempera, karton / tempera on cardboard

60,5 x 41 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Scheiber H.                                                      
Kikiáltási ár: 380 000 Ft
Starting price: 1170 €
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19. Biai-Föglein István (1905-1974)
Kávéházi jelenet / Coffeehouse scene
olaj, fa / oil on wood

50 x 65 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Biai                                                      
Kikiáltási ár: 180 000 Ft
Starting price: 560 €

22. Németh György, 20. század / 20th century
Tehénfogat / Cattle drawn carrige
olaj, vászon / oil on canvas

60 x 80 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Németh György                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

20. Berkes Antal (1874-1938)
Budapesti városkép / Street view of Budapest
olaj, fa / oil on wood

29 x 39 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Berkes A.                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

23. Lakatos Artúr (1880 – 1968)
Kisvárosi utca Sárospatakon, 1963 / Small street in 
Sárospatak, 1963
olaj, vászon / oil on canvas

60 x 80 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Lakatos A. 1963                                                      
Kikiáltási ár: 280 000 Ft
Starting price: 860 €

 21. Berkes Antal (1874-1938)
Kodály Körönd / Kodály Circus
olaj, vászon / oil on canvas

25 x 39 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Berkes A.                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 € 

24. Nádler Róbert (1858-1938)
Dragai kikötő / Port of Draga
olaj, fa / oil on wood

23 x 42 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Nádler Róbert                                                      
Kikiáltási ár: 220 000 Ft
Starting price: 670 €
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25. Lotz Károly (1833 - 1904)
Allegórikus pannó terv / Allegorical panno plan 

vegyestechnika karton / mixed technique on cardboard 

42,5 x 130 cm 

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Lotz K.                                                       
Kikiáltási ár: 480 000 Ft
Starting price: 1480 €

26. Berkes Antal (1874-1938)
Téli Budapest / Winter in Budapest
olaj, vászon / oil on canvas

70 x 70,5 cm

Jelezve balra lent /Signed left below: Berkes A.                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 490 € 

27. Pablo Picasso (1881-1973)
Orvostanhallgató portréja (Tanulmány az Avignoni Kisasszonyokhoz) 
/ Head of the Medical Student (Study for Les Demoiselles d’Avignon)
szitanyomat, papír / silkscreen on paper

43 x 32 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Picasso (nyomtatott / printed) és jobbra lent 

/ right below: Picasso (színes ceruza kézírás / hand writing with colorful pencil)

Az eredeti kompozíció, 1907. júniusában készült és a New York-i Museum Of 

Modern Art gyűjteményében látható. / The original composition was made in June 

1907 and it is in the collection of the Museum Of Modern Art New York.                                                      
Kikiáltási ár: 300 000 Ft
Starting price: 920 €
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28. Molnár C. Pál (1894-1981)
Tópart hegyekkel / Lake with mountains
olaj, farost / oil on wallboard

21,5 x 32,5 cm

Jelezve balra lent/ Signed left below: M C P                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

29. Európai 19. századi művész / 19th century european artist
Legyező alakú zsánerjelenet / Fan shaped genre scene
Vízfesték, karton, bársony passzpartúval/ Watercolour, cardboard, with velvet 

slipmount

11.5 x 19 cm 

Jelzés nélkül / Without signature                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

30. Szász Endre (1926-2003)
Portré / Portrait
olaj, karton / oil on cardboard

40 x 31 cm

Jelezve jobbra lent/ Signed right below: Szász Endre

Jelezve balra lent/ Signed left below: Technika mutogatás, Szeretettel Szász Raul 

Nagymaroson 1969.                                                      
Kikiáltási ár: 140 000 Ft
Starting price: 430 €

31. Victor Vasarely (1906-1997)
Kompozíció / Composition
print, papír/ print on paper

41 x 41 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Vasarely                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

32. Pólya Tibor (1886-1937) 
Szolnok télen / Szolnok in winter
olaj, falemez / oil on wallboard

50 x 44,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Pólya T.                                                      
Kikiáltási ár: 300 000 Ft
Starting price: 930 €
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33. Komáromi-Kacz Endre (1880-1969)
Gésa / Geisha
olaj, vászon / oil on canvas

51,5 x 59,5 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Komáromi-Kacz                                                      
Kikiáltási ár: 140 000 Ft 
Starting price: 430 €

36. Pállik Béla (1845-1908)
Hazám / My country
olaj, karton / oil on cardboard

40 x 31,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Pállik 

Béla                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

38. Zombory Lajos (1867-1933)
Tehenek / Cows
akvarell, karton / watercolor on 

cardboard

31 x 49 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right 

below: Zombory L.                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

37. Lengyel-Rheinfuss Ede (1873-1942)
Lovas / Horseman
olaj, fa / oil on wood

20 x 18 cm

Jelzés jobbra lent / Signed right below: 

Lengyel-Rheinfuss Ede                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

34. Iványi-Grünwald Béla (1864-1970)
Akt kék drapériával / Nude with blue drapery 
olaj, vászon / oil on canvas

46 x 55 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Iványi                                                      
Kikiáltási ár: 320 000 Ft
Starting price: 1000 €

35. Knopp Imre (1867-1945)
Hímzés / Needlework
olaj, vászon / oil on canvas

54 x 65 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Knopp Imre                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 500 €
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42. Horváth G. Andor (1876-1966) 

Pipázók / Pipe-smokers
olaj, vászon / oil on canvas

74,5 x 98,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Horváth G. A.                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

43. Burchard Bélavári István 
(1864-?) 
Átkelés a folyón (Lovas huszárok) 
/ Crossing the river (Hussars)
olaj, karton / oil on cardboard

38 x 79 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: 

Bélavári (töredékes / fragmented)                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

44. Bosznay István (1868-1944)
Dunai füzesek / Willows by the Danube, 1929
olaj, fa / oil on wood

14,5 x 22 cm

Jelezve balra lent / Signed left below: Bosznay 929                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

40. Döbröczöni Kálmán (1899-1966) 
Fiú / Boy
olaj, vászon / oil on canvas

60 x 51 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Döbröczöny                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

41. Mihálovits Miklós (1880-1960)
Hölgy portré / Old lady
olaj, vászon / oil on canvas

58,5 x 48 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Mihalovits M.                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

39. Dudits Andor (1866-1944)
Táncosnők / Dancing women
olaj, fatábla / oil on wooden board

80,5 x 95 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right 

below: Dudits Andor                                                      
Kikiáltási ár: 240 000 Ft
Starting price: 740 €
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45. Morinyi Ödön (1877-1958)
Orgonák / Lilac flowers
olaj, karton / oil on cardboard

60,5 x 52 cm

Jobbra lent töredékes jelzéssel / With fragmented signature                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

46. H. Reiner, 20. század első fele / H. Reiner, first 
half of the 20th century
Asztali csendélet / Table still-life
olaj, karton/ oil on cardboard

21,5 x 26 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: H. Reiner                                                      
Kikiáltási ár: 140 000 Ft
Starting price: 430 €

47. Edvi-Illés Aladár (1870-1958)
Tehén / Cow
olaj, farost / oil on wallboard

27 x 37 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: E. Illés A.                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

48. Görög Rezső (1930- )
Asztali csendélet / Table still-life
olaj, vászon/ oil on canvas

60 x 80 cm

Jelezve jobbra lent: / Signed right below: Görög R.                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

49. Háry Gyula (1864-1946)
Capri látképe / View of Capri
olaj, vászon / oil on canvas

51 x 70,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Capri Háry                                                      
Kikiáltási ár: 220 000 Ft
Starting price: 670 €
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50. Berkes Antal (1874-1938)
Vajdahunyad vára / Castle of Vajdahunyad
olaj, vászon / oil on canvas

25,7 x 39,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Berkes A.                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 500 €

51. Lakatos Artúr (1880 – 1968)
Alpesi nyár / Alpine summer
olaj, vászon / oil in canvas

55,5x75,5 cm

Jelezve jobbra lent: Lakatos Artúr / Signed right below: Lakatos 

Artúr                                                      
Kikiáltási ár: 340 000 Ft
Starting price:1000 €

53. Orosz ikonfestő, 19. század vége / Russian icon painter, 
end of the 19th century 
Sárkányölő Szent György ikon / Dragon slayer Saint George icon
festett, aranyozott fa / painted, gilded wood

26,5 x 21,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 160 €

55. Görög ikonfestő, 19. század vége / Greek icon painter, 
end of the 19th century
Krisztus apostolok és szentek körében / Christus with apostles and 
saints 
olaj, fa / oil on wood

33 x 25 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €

56. Görög ikonfestő, 20. század / Greek icon painter, 20th century 

Mária ikon / Mary icon
olaj, fa / painted wood

30 x 25 cm

apró sérülésekkel / with small damages                                                       
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 160 €

52. Berkes Antal (1874-1938)
Városkép / Cityscape
olaj, vászon/ oil on canvas

41 x 50,5 cm

Jelezve jobbra lent / Signed right below: Berkes A.                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 € 54. Görög ikonfestő, 19. század vége / Greek icon painter, end of the 

19th century 
Csodatévő Szent Miklós ikon / Saint Nicholas the Miracle Maker icon
festett, aranyozott fa / painted, gilded wood

22 x 17,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €
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58. Európai szobrász, 20. század első fele / European sculptor, first 
half of the 20th century
Íjász / Archer
bronz, hiányos

bronze, incomplete

m/h: 30 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €

59. Maugsch Gyula (1882-1946)
Női akt / Female nude
bronz, márvány talapzaton, javított

bronze, on marble pedestal, repaired

m/h: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

60. Stróbl Alajos (1856-1926)
I. Ferenc József magyar király büsztje / Bust of Franz Joseph
bronz, márvány talapzaton, utóöntés, hátoldalán jelzett: Strobl 

természet után

bronze on marble pedestal, after-cast, signed on the back: Strobl after 

nature

m/h: 26 cm
                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

61. Európai szobrász, 20. század második fele / European 
sculptor, second half of the 20th century
Vadász / Hunter
bronzötvözet márvány talapzaton

bronze alloy on marble pedestal

m/h: 21,5 cm                                                       
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

63. Kerényi Jenő (1908-1975)
Hun vezér / Hun leader, 1930
bronz, fa talapzaton, hátoldalán jelzett: Kerényi J. 1930

bronze on wooden pedestal, signed on the backside: Kerényi J. 1930

m/h: 37 cm                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

62. Kerényi Jenő (1908-1975)
Bulcsú vezér / Bulcsú leader
bronz, márvány talapzaton,jelzés nélkül 

bronze on marble pedestal, without signature

m/h: 25 cm                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

57. Benedetto Boschetti (1820-
1860)
A megsebzett gall / The wounded 
gal
bronz, hátoldalán jelzett: B. 

Boschetti Roma

bronze, signed on the backside: B. 

Boschetti Roma

m/h: 24 cm                                                      
Kikiáltási ár: 240 000 Ft
Starting price: 740 €
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64. Schaár Erzsébet (1905-1975)
Petőfi Sándor büsztje / Sándor Petőfi bust, 1966 körül/ around
bronzírozott terrakotta, hátoldalán jelzett: Schaár

bronzed terrakotta, signed on the backside: Schaár

m/h: 40,5 cm                                                       
Kikiáltási ár: 360 000 Ft
Starting price: 1 110 €

65. Andrejka József (1859-1949): 
Lányok népviseletben / Girls in national dress
Bronz, 20. század első fele, Szili István bronzöntő, Budapest

Bronze, first half of the 20th century, Szili István brazier, Budapest

Jelzett/ Sign: Szili

m/h: 48 cm                                                      
Kikiáltási ár: 240 000 Ft
Starting price: 740 €

67. Emléktárgy / Memorial object
Budapest, 1920, öntött vasötvözet. Árpád vezér alakja a Nagy-Magyarországtól 

elcsatolt országrészek felett. Jelzett: Törv. véd. 82881 Ficzek érc műöntöde

Budapest, 1920, iron-alloy. Figure of leader Arpad stand abow the fields of 

Hungary. Sign: Törv. véd. 82881 Ficzek érc műöntöde

m/h: 14 cm                                                       
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

68. Tintatartó - Udvarlás a kútnál jelenet / Ink-well-Courting by 
the well
magyar, 20. század első fele, bronz, üveg betéttel

Hungarian, first half of the 20th century, bronze with glass insert

m/h: 18 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €

66. Ló / Horse
francia, 20. század első fele, Jean-Léon Gerome terve, öntött bronz, talpán jelezve: 

L.J.Gerome

french, first half of the 20th century, design by Jean-Léon Gerome, casted bronze, 

signed at the bottom: L.J. Gerome

m/h: 33,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 200 000 Ft
Starting price: 620 €
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73. Kerényi Jenő (1908-1975)
Ártemisz / Arthémis, 1929
bronz, márvány talapzaton, jelzett: Kerényi J. 1929

bronze on marble pedestal, signed: Kerényi J. 1929

m/h: 33 cm                                                      
Kikiáltási ár: 320 000 Ft
Starting price: 1 000 €

69. Maugsch Gyula (1882-1946)
Női akt (Aphrodité Paris aranyalmájával) / Female nude (Aphrodite with 
Paris’ gold-apple) 1924
bronz, talpán jelzett: Maugsch 924

bronze, signed on the base: Maugsch 924

m/h: 28 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

72. Art deco madár szobor / 
Art deco bird statue
francia, 1930 körül, faragott kő, apró 

sérüléssel

french, around 1930, carved stone, 

with small damage

m/h: 37,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

70. Gondos József (1909-1987)
Könyvtámasz-Nőalak / Bookends – Woman figure 

mázas kerámia, jelezve: Gondos 

glazed ceramic, signed: Gondos

m/h:34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

71. Jama isten szobra / Sculpture of Jama god
Tibet, 19. század, aranyozott, festett bronz

Tibet, 19th century, gilded, painted bronze, 

m/h: 15 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €
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78. Cserkész zászló / Scout flag 
Pápai Szent Mór Katolikus Gimnázium Corvin Mátyás cserkész csapatának zászlaja, két világháború között,  

főoldalon: középen Corvin Mátyás; körülötte: cserkészliliom, Hunyadi címer, magyar Szent Korona, Pannonhalmi Érsekség címere

hátoldalon: két világháború közötti hozsanna ének, Szent László, Szent Márton püspök, és Szent Imre legenda Szent Mór jelenetével, valamint Pannonhalma hímzett 

látképével

Scout f lag of the Matthias Corvin scout team of Pápai Saint Mór High School, between World Wars 

on the front: in the middle Matthias Corvin, around: f lower-de-luce, Hunyadi crest, hungarian Saint Crown, crest of archbishopric of Pannonhalma 

on the back: hosanna carol from between World Wars, hungarian king Szent László, bishop Szent Márton, Szent Imre legend with Szent Mór’s scene, as well as 

embroidered view of Pannonhalma                                                      
Kikiáltási ár: 650 000 Ft
Starting price: 2000 €

75. Díszváza / Vase
osztrák, 1900 körül, mázas kerámia, alpakka szerelékkel, Argentor A.S. jelzéssel, 

javított

austrian, around 1900, glazed ceramic, with packfong, with Argentor A.S. sign, 

repaired

m/h: 29 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 € 

77. Soskuti jelzésű kerámiatábla / Ceramic with Soskuti signature
Európa elrablása / Abduction of Europe, 1970
magyar, 1970, festett kerámia, hátoldalán jelzett: Soskuti 70 Made in Hungary

hungarian, 1970, painted ceramic, signed on the backside: Soskuti 70 Made in 

Hungary

m/h: 35 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

74. Díszváza / Vase
osztrák, 20. század, öntött színes üveg, rézötvözet szerelékekkel

austrian, 20th century, casted coloured glass with copper-alloy fitment

m/h: 58 cm                                                      
Kikiáltási ár: 320 000 Ft
Starting price: 1 000 €

76. Szervírozó dekorációs tárgy / Serving decoration
német, 20. század, festett, mázas porcelán

german, 20th century, painted, glazed porcelain

m/h: 71 cm                                                       
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €
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79. Asztalközép / Centerpiece
osztrák, 1867-1937 közötti fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjelzéssel, öntött 

lábakon álló préselt talprész, plasztikus női alakot megjelenítő tartószár, kagylót 

formázó kínáló résszel, plasztikus puttó hallal ábrázolással, sérült 

Austrian, with hallmark between 1867-1937, 800 parts per thousand silver, with 

maker’s mark, pressed base on casted legs, with sculptural woman-shape decoration, 

with shell-shaped offering part, sculptural angel with fish, damaged

550 gr

m/h: 30 cm                                                      
Kikiáltási ár: 220 000 Ft
Starting price: 680 €

82. Asztalközép / Centerpiece
osztrák, 1867-1937 között fémjellel, 1867-1902 közötti behozatali jeggyel, 800 ezrelékes 

ezüst, vésett A.P. jelzéssel, préselt váz, vésett és áttört díszítéssel, fújt színesüveg 

kínáló résszel. A kínáló közepén plasztikus zerge figurával, 835 ezrelékes egyenértékű 

cseh fémjellel és mesterjelzéssel

Austrian, with hallmark between 1867-1937, with import mark, between 1867-1902, 

800 parts per thousand silver, graved A.P. sign, pressed framework, with graved 

and inwrought decoration, with blown colored-glass offering part. In the middle 

sculptural chamois shape, 835 parts per thousand silver, with bohemian hallmark and 

maker’s mark

201 gr

m/h: 27 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €

83. Asztalközép / Centerpiece
magyar, 1867-1937 közötti fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, SE mesterjelzéssel, préselt, 

domborított szár, klasszicizáló és növényi ornamentikás vésett díszítéssel, öntött, 

plasztikus rátétekkel, hullámos peremű, öntött üveg kínáló résszel

hungarian, with hallmark between 1867-1937; 800 parts per thousand silver; with 

SE maker’s mark, pressed, embossed stem; decorated with graved neoclassic and 

floral ornamentation, with casted, sculptural overlays, wavy-edge, with molded glass 

offering part

472 gr

m/h: 39 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

80. Kínáló / Serving plate
osztrák, 1867-1937 közötti fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, SE mesterjelzéssel, gömb 

lábakon álló préselt edénytest

austrian, with hallmark between 1867-1937, 800 parts per thousand silver; with SE 

maker’s mark, pressed bowl on orb legs

362 gr

h/l: 27,5 cm; sz/w: 21 cm                                                      
Kikiáltási ár: 90 000 Ft
Starting price: 280 €

81. Tárca / Salver
800 ezrelékes ezüst, karéjos forma, fedelén sávos gilosált és növényi ornamentikás 

díszítéssel, WS vésett monogrammal, bőr belső résszel

800 parts per thousand silver, foiled shape, on the top graven floral decoration, with 

graven WS monogram, with leather part

sz/w: 18 cm; h/l: 10cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €
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84. Tálca / Salver
magyar, 1867-1937 közötti jelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjeggyel, peremén 

sávos és szalagos díszítéssel

hungarian, with hallmark between 1867-1937; 800 parts per thousand silver, with 

maker’s mark, with strip and ribbon decoration on the edge

h/l: 44 cm; sz/w: 28 cm

905 gr                                                       
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

86. Körtálca / Round salver
Európa, 20. század eleje, finomságjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, peremén 

levélmintás motívumsorral

with fineness mark, 800 parts per thousand silver, with leaf pattern decoration on 

the edge

á/d: 36,5 cm, 757 gr                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

87. Körtálca / Round salver
Európa, 20. század eleje, finomságjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst

Europe, from the beginning of the 20th century, with fineness mark, 800 parts per 

thousand silver

á/d: 26,5 cm

376 gr                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

91. Tálca / Salver
magyar, 1937-1966 közötti fémjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjeggyel

hungarian, with hallmark between 1937-1966; 800 parts per thousand silver, with 

maker’s mark

h/l: 25,5 cm

480 gr                                                      
Kikiáltási ár: 100 000 Ft
Starting price: 310 €

88. Díszserleg / Goblet
magyar, 1937-1966 közötti fémjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjeggyel, a cuppa 

alatt gömbsoros díszítéssel

hungarian, hallmark between 1937-1966, 800 parts per thousand silver, with makers 

mar, under the cuppa sphere-line decoration

m/h:33,5 

903 gr                                                      
Kikiáltási ár: 180 000 Ft
Starting price: 550 €

90. Kínáló / Serving plate
osztrák, 1867-1937 közötti jelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjeggyel, öntött 

talpakkal és fogókkal, vésett díszítéssel és plasztikus rátétekkel

austrian, with hallmark between 1867-1937; 800 parts per thousand silver, 

with maker’s mark, with molded soles and handles,with graven decoration and 

sculptural overlays

sz/w: 33 cm; h/l: 21 cm 

477 gr                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 500 €

89. Kehely / Calices
osztrák, 1867-1937 közötti jelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjeggyel, korong 

alakú talprészen élekkel tagolt szár, nóduszán körmintás díszítéssel, a cuppa 

domborított növényi ornamentikás díszítéssel

austrian, hallmark between 1867-1937, 800 parts per thousand silver, with maker’s 

mark, discoid stand with edges, on the nodus circle-line decoration, cuppa with 

f loral decoration

m/h: 32,5 cm 

685 gr                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 500 €

85. Szögletes kínáló / Angular serving plate
magyar, 1966-1999 közötti fémjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, mesterjeggyel, hivatali 

jelzéssel, szögletes edénytest

hungarian, hallmark between 1966-1999, 800 parts per thousand silver, with 

maker’s and office sign, angular shape

h/l: 22 cm

495 gr                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 € 
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92. Kínáló / Serving plate
osztrák, 1867-1937 közötti jelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, öntött lábakon álló 

edény,florális és kagyló formájú díszítéssel

austrian, with hallmark between 1867-1937; 800 parts per thousand silver, vessel 

stand on molded legs, with f loral and shell-shaped decoration

h/l:28cm; sz/w:24 cm

274 gr                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

95. Cigarettatárca / Cigaretta case
magyar, 1937-1966 közötti jelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, UJ mesterjeggyel, gilosált 

sávos, növényi ornamentikás és geometrikus vésett díszítéssel

hungarian, hallmark between 1937-1966, 800 parts per thousand silver, UJ maker’s 

mark, on the top graven floral and geometrical decoration

m/h: 1,2 cm; sz/w: 10,5; h/l: 8 cm

114 gr                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €

96. Cigarettatárca / Cigaretta case
magyar, 1867-1937 közötti jelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, FB mesterjeggyel, fedelén 

vésett magyar királyi címer, belsejében vésett felirattal: A M. Kir. Földművelődésügyi 

miniszter Buchwein Albin gazdasági tudósítónak buzgó működése elismeréséül

hungarian, hallmark between 1867-1937, 800 parts per thousand silver, with 

FB Maker’s mark, on the top graven hungarian crest, inside graven hungarian 

inscription 

m/h: 1 cm; sz/w: 12,5 cm ; h/l: 8cm

174 gr                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €

97. Cigarettatárca / Cigaretta case
magyar, 1937-1966 közötti fémjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, AG mesterjeggyel, 

fedelén vésett gilosált díszítéssel

hungarian, hallmark between 1937-1966, 800 parts per thousand silver, AG maker’s 

mark, on the top graven decoration

m/h: 1,4 cm; sz/w: 9,5 cm; h/l: 7,5 cm

106 gr                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €

93. Emléktárgy / Memorial object
1872-1902 közötti behozatali fémjelzéssel, 800 ezrelékes ezüst, plasztikus patkó és 

kengyel forma, Kriegshubertus 1916. I/10 H.H.vésett felirattal 

import hallmark between 1872-1902, 800 parts per thousand silver, sclpturesque 

horseshoe and tread shape, graven inscription: Kriegshubertus 1916. I/10 H.H.

h/l: 10,5 cm; sz/w: 8,5 cm

57 gr                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

94. Kártyadoboz / Cardbox
magyar, 1937 - 1967 közötti fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, PV jelzéssel, fedelén és 

alján is jelezve, fa rekeszekkel 

hungarian, with hallmark between 1937-1967, 800 parts per thousand silver; with 

P.V. sign, marked on the bottom and on the top, with wood compartment

417 gr

m/h: 5 cm; sz/w: 16,5; h/l:12 cm                                                       
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 200 €
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98. Ádám / Adam
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, címeres és 

mélynyomású jelzés, formaszám: 157/0, tervező jelzéssel

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, with crested and 

pressed sign, formnumber: 157/0, with creator sign

m/h: 35 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

99. Páva / Peacock
Herend, 1960 után, aranyozott, festett, mázas porcelán, 

címeres jelzés, formaszám: 5074

Herend, after 1960, golden, painted, glazed porcelain, crested 

sign, formnumber: 5074

m/h: 11 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

100. Mátyás király büszt / Bust of Matthias King
Herend, 1960 után, mázas porcelán, formaszám: 5972

Herend, after 1960, glazed porcelain, formnumber: 5972

m/h: 20 cm                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft 
Starting price: 80 €

102. Elefánt / Elephant
Herend, 1960 után, mázas porcelán

Herend, after 1960, glazed porcelain

m/h: 25 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft 
Starting price 120 €

103. Csikós / Horseman
Herend, 1960 után, mázas porcelán, tervezőjelzés: Markup Béla 

Herend, after 1960, glazed porcelain, designer signature: Markup Béla

m/h: 41 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft 
Starting price 150 €

101. Kossuth Lajos büszt / Bust of Lajos Kossuth
Herend, 1960 után, mázas porcelán

Herend, after 1960, glazed porcelain

m/h: 22,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft 
Starting price 80 €
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104.  Emlékpohár, 3 db / Memorial cup, 3 pieces
Alt Rohlau, 1915, mázas, matrica díszes porcelán, I. Ferenc József magyar király és 

II. Vilmos német császár portréjával, formaszám: 1617, jelzés az egyik darabon

Alt Rohlau, 1915, glazed porcelain with sticker decoration, with portaits of Franz 

Joseph and Wilhelm II, german emperor, formnumber: 1617, signed on one piece

m/h: 6 cm; 8,5 cm; 13 cm                                                       
Kikiáltási ár: 40 000 Ft 
Starting price: 120 €

105. Emlékbögre / Memorial cup
Alt Rohlau, 1915, mázas, matrica díszes porcelán, II. Vilmos német császár 

portréjával, formaszám: 1618

Alt Rohlau, 1915, porcelain with sticker decoration, portait of Wilhelm II, german 

emperor, formnumber 1618

m/h: 9 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft 
Starting price: 30 €

106. Emlékpohár / Memorial cup
magyar, 19. század második fele, festett színtelen üveg a magyar címer 

ábrázolásával

hungarian, second part of the 19th century, painted glass with the hungarian crest

m/h: 14,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

107. Kossuth Lajos emlékbögre / Memorial cup of Lajos Kossuth
magyar, 1894 után, mázas, matrica díszes porcelán, Kossuth Lajos portréjával és 

feliratokkal, apró mázrepedésekkel

hungarian, after 1894, glazed porcelain with sticker decoration, with portrait of 

Lajos Kossuth, with inscriptions, and with small damages

m/h: 10 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

111. Kutya / Dog
cseh, 20. század, festett, mázas porcelán

Czech, 20th century, painted, glazed porcelain

m/h: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 €

110. Kislány madárral / Girl with a bird
Herend, 1930 körül, festett, mázas porcelán, címeres jelzéssel

Herend, around 1930, painted, glazed porcelain, with crested and 

pressed sign m/h: 8 cm                                                      
Kikiáltási ár: 15 000 Ft
Starting price: 45 €

109. Fedeles váza / Lidvase
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, fedele és a váza is javított

Herend, after 1960, painted glazed porcelain, repaired 

m/h: 32 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

108. Díszkancsó / Decorated jug
Capodimonte, 19. század vége, festett porcelán, halászó puttók és kentaur 

ábrázolással, pótolt, javított

Capodimonte, end of the 19th century, painted porcelain, with fishing angels and 

centaur-shape decoration, repaired

m/h: 32 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €
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116. Madárpár / Bird couple
német, 1919-1945 közötti jelzéssel, festett, mázas porcelán, jelzett: ENS Germany, 

formaszám: 7366, apró sérüléssel

german, with sign between 1919-1945, painted, glazed porcelain, signed: ENS 

Germany, formnumber: 9366, with small damage

m/h: 12 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €

112. Madárpár / Bird couple
német, 1919-1945 közötti jelzéssel, festett, mázas porcelán, talpán jelzett: ENS 

Germany, formaszám: 6972

german, with sign between 1919-1945, painted glazed porcelain, signed: ENS 

Germany, formnumber: 6972

m/h: 12 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €

113. Halat fogó madár / Bird with fish
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, címeres jelzéssel, formaszám: 5162, 

javított

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, with crested sign, formnumber: 

5162, repaired

m/h: 13 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

120. Jézus madárral / Jesus with bird
német, 1935-1949 közötti jelzéssel, festett, mázas kerámia, jelzett: M.J. Hümmel 22/1

german, with sign between 1935-1949, painted, glazed ceramic, signed: M.J. Hümmel 22/1

m/h: 11 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 €

119. Vándor énekes / Minstrel
német, 20. század, festett, mázas kerámia, jelzett: M.J. 

Hümmel

german, 20th century, painted, glazed ceramic, signed: 

M.J. Hümmel

m/h: 16 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

118. Kisfiú kuglóffal és kutyával / Boy with 
cake and dog
német, 1935-1949 közötti jelzéssel, festett, mázas 

kerámia, jelzett: M.J. Hümmel, formaszám: 4235

german, with sign between 1935-1949, painted, glazed 

ceramic, signed: M.J. Hümmel, formnumber: 4235

m/h: 14 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 €

117. Kislány pipaccsal / Girl with ponceau
német, 20. század, festett, mázas kerámia, jelzett: M.J. 

Hümmel, formaszám: 820399

german, 20th century, painted, glazed ceramic, signed: 

M.J. Hümmel, formnumber: 820399

m/h: 14 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

114. Papagáj / Parrot
német, 1919-1945 közötti jelzéssel festett, mázas porcelán, talpán 

jelzett: ENS Germany, javított

german, with sign between 1919-1945, painted, glazed, porcelain, 

signed: ENS Germany, repaired

m/h: 19 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

115. Madárpár / Bird couple
német, 1919-1945 közötti jelzéssel, festett, mázas porcelán, talpán jelzett: ENS 

Germany

german, with sign between 1919-1945, painted, glazed porcelain, signed: ENS Germany

m/h: 19 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €

121. Szenteltvíztartó / Holy water font
német, 20. század második fele, festett, mázas kerámia, Hümmel 

kerámia jelzés

german, second half of the 20th century, glazed, painted ceramic, 

Hümmel mark

m/h 13 cm                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €
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122. Hadik András huszártábornok / Hadik András 
cavalryman general
Herend, 1960 utáni jelzéssel, festett, mázas porcelán, címeres és 

mélynyomású jelzés, formaszám: 5475, tervező jelzés: Vastagh 

György Budapest, 1937

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, crested sign and 

pressed formnumber: 5475, designer’s sign: György Vastagh 

Budapest, 1937

m/h: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 € 

125. Bacchus bacchánsnők kíséretében / Bacchus with Bacchante
Rosenthal, 1920 körül, mázas, festett porcelán, Albert Caasmann (1886-1968) terve

Rosenthal, around 1920, glazed, painted porcelain, design by Albert Caasman 

(1886-1968)

m/h: 21 cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

123. Huszár / Cavarlyman
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, címeres és 

mélynyomású jelzés, formaszám: 5505

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, with crested and 

pressed sign, formnumber: 5505

m/h: 37 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

124. Szalonnázó parasztember / Hungarian peasant
Zsolnay-gyár, Pécs, 1960 körül, festett, mázas porcelán

Zsolnay Factory, Pécs, around 1960, painted, glazed porcelain

m/h: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 15 000 Ft
Starting price: 45 €

127. Tacskó / Dachshund
Herend, 20. század második fele, mázas porcelán, mélynyomású jelzéssel, 

formaszám: 5320

Herend, second part of 20th century, glazed porcelain, pressed sign, formnumber: 

5320

m/h: 14 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

128. Nyúl / Rabbit
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, címeres és mélynyomású jelzéssel, 

formaszám: 5325

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, with crested and pressed sign, 

formnumber: 5325

m/h: 10,5 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

126. Ló / Horse
Herend, 20. század második fele, mázas porcelán, mélynyomással jelzett, 

formaszám: 5296

Herend, second half of the 20th century, glazed porcelain, embossed formnumber: 

5296

m/h: 40 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

129. Nyúl / Rabbit
Herend, 1960 után, aranyozott, festett, mázas porcelán, címeres és mélynyomású 

jelzéssel, formaszám: 5227, sérült

Herend, after 1960, golden, painted, glazed porcelain, with crested and pressed 

sign, formnumber: 5227, damaged

m/h: 13 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €
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132. Ludas Matyi / Mattie the Goose-boy
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, címeres és mélynyomású jelzés, 

formaszám: 5515

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, with crested and pressed sign, 

formnumber: 5515

m/h: 22 cm                                                      
Kikiáltási ár: 15 000 Ft
Starting price: 45 €

130. Cyrano de Bergerac
Herend, 1976, festett, mázas porcelán, jubileumi és mélynyomású jelzés, formaszám: 

5864, tervező jelzés: Hanzély Jenő (1919-2000)

Herend, 1976, painted, glazed porcelain, with jubilee and pressed sign, formnumber: 

5864, designer’s sign: Jenő Hanzély (1919-2000)

m/h: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 € 

133. Flamingó pár / Flamingo couple
német, 1919-1945 közötti jelzéssel, festett, mázas porcelán, talpán jelzett: ENS 

Germany

german, with sign between 1919-1945, painted, glazed porcelain, signed: ENS 

Germany

m/h: 29 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 €

131. Kakason lovagló kisfiú / Boy with a rooster
Herend, 1943, festett, mázas porcelán, címeres és mélynyomású jelzés, formaszám: 

5457

Herend, 1943, painted glazed porcelain, crested and pressed sign, formnumber: 

5457

m/h: 29 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €

134. Halas puttó / Angel with fish
Herend, 1960 után, festett, mázas porcelán, címeres és mélynyomású jelzés, 

formaszám: 5747

Herend, after 1960, painted, glazed porcelain, with crested and pressed sign, 

formnumber: 5747

m/h: 12 cm                                                       
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

135. Ostyatartó / Pyx
Herend, 1960 után, aranyozott, festett, mázas porcelán, kerub formájú tartórésszel, 

címeres és mélynyomású jelzés, formaszám: 6085/orf

Herend, after 1960, gilt, painted, glazed porcelain, with cherub-shape holder part, 

with crested and pressed sign, formnumber: 6085/orf

m/h: 15 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €
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139. Díszmagyar kard / Hungarian sword
magyar, 20. század eleje, bronz szerelékkel, fekete bársony hüvelyben, maratott, 

emlék feliratos pengével

hungarian, from the beginning of the 20th century, with bronze fitment, in black 

velvet scabbard, etched memorial signed blade

h/l: 97 cm                                                      
Kikiáltási ár: 160 000 Ft
Starting price: 490 €

138. Török tiszti kard / Turkish-officer sword
török, 19. század közepe, soligeni díszített, török tugrás pengével, réz kézvédővel, szaru markolattal, és 

fém hüvellyel, jelezve: Solingen

turkish, from the middle of the 19th century, decorated solingen turkish blade with tugra blade, with 

copper hand-protector, with hornhilt handle and with metal scabbard, signed: Solingen

h/l: 85 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

137. Tiszti szablya / Officer saber
1861 mintájú osztrák -magyar gyalogtiszti szablya, acél szerelékkel, rája bőr markolattal, Horthy 

kardbojttal

Austro-Hungarian infantry officer saber, 1861 pattern, with steel overlay, with ray-leather hilt, with 

Horthy sword-knit

h/l: 98 cm                                                      
Kikiáltási ár: 80 000 Ft
Starting price: 250 €

142. Jatagán / Yatagan
balkán, 19. század eleje, évszámos díszített penge, ezüsttel díszített szaru markolattal, hüvely nélkül

balkan, from the beginning of the 19th century, decorated blade, with silver decorated horn hilt, 

without scabber

h/l: 71 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

136. Tisztviselő kard / Officer-blade
osztrák, 19 század vége, tisztviselő kard, Ferenc József monogrammal, tűzaranyozott veretekkel, halbőr 

markolattal, díszített solingeni pengével; jelezve: Solingen

austrian, from end of the 19th century, officer-blade, with the monogram of Franz Joseph, with gilt 

fitments, with fishskin hilt, decorated solingen blade, signed: Solingen

h/l: 101 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft 
Starting price: 370 €

143. Osztrák-Magyar lovassági kard / Austro-Hungarian cavalry sword 
1877 mintájú, könnyített lovassági kard, bécsi pengével, vas szerelékkel, fa markolattal, bécsi készítő 

jellel

1877 pattern, light-horsement sword, blade form Vienna, with iron fitments, with wooden hilt, with 

viennese hallmark

h/l: 96 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

141. Díszszablya / Ornamental saber
bajor, 1800 körül, acél szerelékekkel, díszített penge ébenfa markolattal, vésett jelzéssel, tok nélkül

bavarian, around 1800, with steel fitments, decorated blade with ebony hilt, with carved sign, without 

scabbard

h/l: 82 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

140. Gyalogtiszti kard / Infantry officer saber
1861 mintájú osztrák-magyar gyalogtiszti kard, pengében Blum Sándor Budapest készítőjel, halbőr 

markolattal, acél szerelékkel, Horthy korú bojttal; jelzés: Blum Sándor Budapest

1861 pattern Austro-Hungarian infantry officer saber, with Blum Sándor Budapest maker’s hallmark in 

the blade, with fishskin handle, with steel fitment, with sword-knot from age of Horthy

h/l: 102 cm                                                      
Kikiáltási ár: 70 000 Ft 
Starting price: 220 €
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146. Török kovás pisztoly / 
Turkish flintlock pistol
18. század vége, ezüst szerelékes réz 

intarziával díszített kovás pisztoly

from the end of the 18th century, 

flintlock pistol with silver fitments and 

copper inlay

h/l: 52 cm                                                      
Kikiáltási ár: 140 000 Ft
Starting price: 430 €

145. Osztrák- Magyar katonai puska / Austro-Hungarian military 
rifle
1868 készítésű beütéssel, Werndl rendszerű, hozzátartozó jatagán bajonettel, diófa 

ágyazott, hatástalanított

1868, Werndl-system with associated yatagan bayonet, walnut embedded, disarmed, 

h/l: 184 cm (bajonettel / with bayonet)                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

144. Lefaucheaux rendszerű forgótáras puska / Rotary gun with 
Lefaucheaux-system
belga, 1860 körül, faragott diófa tussal, 6 lövetű, hatástalanítva

belgian, around 1860, with carved walnut stock, six-shooter, disarmed

h/l: 100 cm                                                      
Kikiáltási ár: 200 000 Ft
Starting price: 620 €

147. Balkáni kovás pisztoly / 
Balkan flintlock pistol
18. század vége, bronz szerelékes 

kovás pisztoly, 16 mm-es cső, jelzés 

olvashatatlan

from the end of the 18th century, 

flintlock pistol with bronze fitments, 

barrel: 16mm; the sign is unreadable

h/l: 46 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

149. Ezüst ceremónia mesterbot / Silver ceremoniess master-stick
magyar, 1867-1937 közötti fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, magyar címeres monogramos 

ezüst fej, spanyolnád szár, nemzeti színű szalaggal, Mitter Mayer készítő jellel

hungarian, silver hallmark between 1867-1937, 800 per thousand silver head with the 

hungarian crest and monogram, national-colored ribbon, with Mitter Mayer maker’s 

hallmark

h/l: 156 cm                                                      
Kikiáltási ár: 260 000 Ft
Starting price: 800 €

148. Vadász számszeríj / Hunter arbalest 
osztrák-magyar, 19. századi készítés, acélívvel szerelt diófa tus, csonttal díszítve

austro-hungarian, made in the 19th century, steel fitted walnut-stock, decorated with 

bone

h/l: 75 cm                                                      
Kikiáltási ár: 250 000 Ft
Starting price: 770 €

151. Fűrészhal trófea / Sawfish 
trophy
magyar, 19.század vége, fűrészhal orrából 

készült preparátum, alpakka foglalásban

hungarian, from the end of the 19th 

century, preparation made of a sawfish, in 

packfong setting

h/l: 109 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

150. Emlék tőr / Memorial dagger 
magyar, 20. század eleje, bronz markolatán Bethlen Gábor portréja és koronás magyar 

címer látható, kétélű pengével szerelték

hungarian, from the beginning of the 20th century, on the bronze handle is the 

portait of Bethlen Gábor and the hungarian crowned crest, made with double-edged 

blade

h/l: 42 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €
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152. Wehrmacht tiszti tőr / 
Wehrmacht officer dagger
Második világháborús német tiszti tőr, 

krómozott és festett fém szerelékkel, 

rózsafa markolattal, a markolatból az 

egyik jelvény hiányzik; pengében rzm 

jelzés

Second World War german officer 

dagger, painted and chrome-plated metal 

fitments, with rosewood hilt, one bagde 

missing from the hilt, signed on the 

blade: rzm

h/l: 37 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 €

154. Magyar repülőtiszti tőr 
/ Hungarian flying-officer 
dagger
az 1945-ben rendszeresített a magyar 

néphadsereg számára készült, bronz 

szerelékkel, műanyag markolattal, 

pengébe 1069 sorszám

authorised in 1945 for the hungarian 

people’s army, with bronze fitments, with 

plastic hilt, serial number: 1069 carved 

on the blade

h/l: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 € 

155. Szovjet gyalogtiszti tőr / 
Soviet infantry-officer dagger
Szovjetunió, 20. század eleje, bronz 

szerelékkel, műanyag markolattal, a 

pengén 1138-as sorszám

Soviet Union, from the beginning of the 

20th century, with bronze fitments, with 

plastic hilt, serial number: 1138 carved on 

the blade

h/l: 34 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 €

153. Osztrák-Magyar bajonett / 
Austro-Hungarian bayonet
19. század vége, Mannlicher puskához 

készült bajonett, acél szerelékkel, fa 

markolattal, pengén jelezve

from the end of the 19th century, bayonet 

made for Mannlicher gun, with steel 

fitments, with wooden hilt, signed on 

the blade

h/l: 38 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €

157. Vadásztőr / Hunting-
knife
magyar 20. század eleje, bajonett 

mintára készített tőr, acél 

szerelékkel, fa markolattal

hungarian, from the beginning 

of the 20th century, made after 

the model of bayonete, with steel 

fitment, with wooden hilt

h/l: 39 cm                                                      
Kikiáltási ár: 15 000 Ft
Starting price: 50 €

158. Afrikai vadász lándzsa 
/ African hunter’s stick
Afrika, 1900 körül, acél hegy, 

keményfa nyél

Afrika, around 1900, steel spear 

head, hard-wooden handle

h/l: 137 cm                                                      
Kikiáltási ár: 15 000 Ft
Starting price: 50 €

159. Bányász fokos / Miner’s 
Ax 
magyar, 1938, festett fa nyél, 

bronz szerelékekkel, bronz fején 

felirat: Jó szerencsét , 1938. nov. 8, 

Rozsnyó visszatért

hungarian, 1938, bronze fitments, 

painted wooden handle, signed on 

the head: Good luck, 8th November 

1938, Rozsnyó came back

h/l: 86 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 €

156. Dísztőr / Decoration 
dagger 

balkán, 19. század vége, szaruval, 

csonttal és rézzel dekorált 

markolat, alpakkával borított fa 

tokkal, acél pengével

balkan, from the end of the 19th 

century, hilt decorated with horn, 

bone and copper, with wooden 

scabber covered with packfong, 

with steel blade

h/l: 29 cm                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €
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167. Sétabot / Cane
Korea, 20. század eleje, égetéssel 

díszített koreai sétabot, egzotikus 

fából

Korea, from the beginning of the 

20th century, burnished decorated 

korean cane, from egzotic wood

h/l: 98 cm                                                      
Kikiáltási ár: 10 000 Ft
Starting price: 30 €

166. Pásztorbot / 
Shepherd’s stick
magyar, 20. század eleje, 

keményfából készült, ón berakásos 

pásztorbot

hungarian, from the beginning of 

the 20th century, hardwood with 

tin inlay

h/l: 128 cm                                                      
Kikiáltási ár: 15 000 Ft
Starting price: 50 €

165. Vadász bot / Hunter’s 
stick
magyar, 19 század vége, 

különböző színű szaruból készült 

szárral, szaru markolattal

hungarian, from the end of the 

19th century, the stem is made 

of different colored horn, with 

horn hilt

h/l: 86 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

164. Vadász bot / Hunter’s 
stick
magyar, 19 század vége, 

különböző színű  szarúból készült 

szárral, szarvas aggancs fogóval

from the end of the 19th 

century,the stem made of different 

colored horn, with deer horn hilt

h/l: 87 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

162. Sétabot / Cane 

osztrák-magyar, 19. század vége 

faragott elefántcsont és ezüst 

markolat, ébenfa nyél

austro-hungarian, from the 

beginning of the 19th century, 

carved ivory and silver head, 

ebony handle

h/l: 88 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

163. Sétabot / Cane
magyar, 1867-1937 közötti 

fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, 

mesterjeggyel, ezüst fejrész, 

ébenfa nyél

hungarian, silver hallmark 

between 1867-1937, 800 per 

thousand silver -head with 

maker’s hallmark, ebony stem

h/l: 86 cm                                                      
Kikiáltási ár: 25 000 Ft
Starting price: 80 €

161. Sétabot / Cane
magyar, 1867-1937 közötti 

fémjellel, 800 ezrelékes ezüst, 

mesterjeggyel, ezüst fejrész, 

ébenfa szár

hungarian, silver hallmark 

between 1867-1937, 800 per 

thousand silver-head with maker’s 

hallmark, ebony stem

h/l: 92 cm                                                      
Kikiáltási ár: 60 000 Ft
Starting price: 190 €

160. Szecessziós sétabot / 
Art Nouveau cane
osztrák, 1900 körül, ezüstözött 

fejjel, B.P. monogrammal, 

egzotikus fa szárral

austrian, around 1900, silver-

plated head, with B.P. monogram, 

egzotic wood stem

h/l: 88 cm                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 € 
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173. Tajtékpipa / Meerschaum pipe
magyar, 19. század második fele, meggyfa szárral, 

vaddisznó ábrázolással

hungarian, from the second half of the 19th century, 

cherry-wood stem, with wild boar representation

h/l: 66 cm                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft
Starting price: 120 €

168. Ezüst fejű lovaglópálca / Horse whip 
with silver head
osztrák, 1867-1937 közötti fémjellel, 800 ezrelékes 

ezüst, mesterjelzéssel, bőrrel borított pálcával, fején 

vésett felirattal: 1917. Karácsony Lacitól

austrian, silver hallmark between 1867-1937, 800 per 

thousand silver with maker’s mark, leather covered 

wand, carved inscription on the top: 1917. from 

Karácsony Laci

h/l: 76 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

171. Tajtékpipa / Meerschaum pipe
magyar, 19. század második fele, vésett neogótikus 

díszítéssel, ezüst kupakkal, meggyfa szárral

hungarian, from the second half of the 19th century, 

with carved decoration in neo-gothic style, with silver 

cap and cherry-wood stem

h/l:                                                      
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 € 

170. Sétabot / Cane
magyar, 19. század vége, görbebot vésett díszítéssel

hungarian, from the end of the 19th century, curved 

cane with carved decoration

h/l: 90 cm                                                      
Kikiáltási ár: 6000 Ft
Starting price: 19 €

169. Juhászbot / Shepherd’s stick
magyar, 20. század eleje, faragással díszített szár bronz 

fejjel,

hungarian, from the beginning of the 20th century, 

carved decorated stem with bronze-head

h/l: 106 cm                                                      
Kikiáltási ár: 30 000 Ft
Starting price: 90 €

174. Tajtékpipa / Meerschaum pipe
magyar, 19. század második fele, meggyfa szárral, 

faragott fejjel

hungarian, from the second half of the 19th century 

cherry-wood stem with carved head

h/l: 68 cm                                                      
Kikiáltási ár: 20 000 Ft
Starting price: 60 € 
Starting price: 120 €

175. Tajtékpipa / Meerschaum pipe
magyar, 19. század második fele, faragott és festett 

szárral, restaurált fejjel

hungarian, from the second half of the 19th century, 

with carved, painted stem, with restored head

h/l:                                                       
Kikiáltási ár: 50 000 Ft
Starting price: 150 € 

172. Tajtékpipa / Meerschaum pipe
magyar, 1825, Gárdonyi Géza tulajdonában volt, 

faragott ló ábrázolással

hungarian, 1825, owned by Géza Gárdonyi, carved 

horse representation

h/l: 59 cm                                                      
Kikiáltási ár: 120 000 Ft
Starting price: 370 € 
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176. Petőfi Sándor: Versek. 1844-1845. Első kiadás 

Pest, 1845. Beimel ny. 188+(4)p. Első kiadás. XX. századi bőrkötésben. Több levele erősen foltos, Szüry: 3641.

Pest, 1845. Beimel ny. 188+(4)p. First issue. XX. century leather binding. Multiple pages are strongly stained, Szüry: 3641                                                      
Kikiáltási ár: 40 000 Ft 
Starting price: 120 €

177. Petőfi Sándor: Felhők (Pest), 1846. Első kiadás
(Pest), 1846. (Emich.) 70p. Első kiadás. Két levél (43-46p.) másolattal pótolva. A kötetben szereplő versek többségét Petőfi 1846 tavaszán Szalkszentmártonban írta, ahol szülei 

fogadót és mészárszéket béreltek.  Aranyozott gerincű, XX. századi félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve. A címlap javítva. Szüry: 3608.

(pest), 1846. (Emich.) 70p. First issue. Two pages are replaced with copies. Most of the poems in the book were written by Petőfi in 1846 in Szalkszentmárton, where his parents 

were renting an inn and a butchery. Gold-plated spine, XX. century half leather binding. The original cover is binded, title page is repaired. Szüry: 3608.                                                      
Kikiáltási ár: 260 000 Ft
Starting price 800 €

A katalógusban szereplő tételek eurós árai téjékoztató jellegűek.
The euro prices of the lots are informative
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figyelmet, amelyek jelentősen csökkenthetik az adott árverési tétel értékét. A Vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – 
meggyőződniük az Árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. 

2. Az Aukciósház Katalógusai rendelkezésre állnak a kiállítás idejére a kiállítás helyszínén, illetve az árverés idejére az árverés helyszínén. Az 
Aukciósház fenntartja a jogot, hogy a Katalógusban szereplő egyes tételek árverésre bocsátását elhalassza, a Katalógusban szereplő 
kikiáltási árakat, valamint leírásokat, illetve a licitre bocsátás sorrendjét módosítsa vagy a Katalógusban szereplő egyes árverési tételek 
árverésre bocsátását visszavonja. Ezen esetekben az Aukciós Házzal szemben kár- vagy másféle igény és követelés nem érvényesíthető. 

II. Árverésen való részvétel 
1. Az árverésen személyesen részt venni kizárólag az akció megkezdése előtt– név, lakcím, e-mail cím és telefonszám szerint regisztrált – 

licitáló tárcsával lehet. A licitáló tárcsa annak a személynek adható át, akinek a neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma rögzítésre 
került. A licitáló tárcsa, illetve az Árverési feltételek átvétele ráutaló magatartás arra nézve, hogy az Árverési vevő az Árverési feltételeket 
megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

III. Távollevő Árverési Vevő 
1. Amennyiben az Árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján az Aukciós Ház a 

távollevő Árverési vevő (megbízó) nevében teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az Aukciós Ház a kiállítás ideje alatt fogad el. 
Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverés kezdő időpontját megelőzően 24 órával Aukciós Ház székhelyére eljuttatni, vagy az 
info@bodogaleria.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek. 

2. A vételi megbízás elfogadásához 20 % előleg befizetése szükséges (az összeg akkor tekinthető megfizetettnek amennyiben az Aukciós Ház 
bankszámláján jóváírásra került), amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres (az Árverési tétel tekintetében az 
adásvételi szerződés a távollevő Árverési vevővel, mint Vevővel jön létre), az előleg összege, de legfeljebb a Teljes vételár 20%-a foglalónak 
számít, és az adásvételi szerződés teljesülése esetén a vételárba beszámít. A távollevő Árverési vevőre egyebekben (foglaló, vételár 
megfizetésének határideje, Árverési tétel átadása, stb.) a személyesen jelenlévő Vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az 
Aukciósház az előlegtől külön megállapodás keretében eltérhet. 

3. Lehetőség van telefonon történő árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges. Amennyiben a hívott fél bármilyen oknál fogva 
nem elérhető, az esetlegesen felmerülő telekommunikációs problémákért az Aukciós Ház felelősséget nem vállal. Azonos összegű vételi 
megbízások esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben. 

4. A telefonon történő licitálásra legkésőbb az árverés napján 12:00 óráig lehet jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a IV. 2. pont 
szerinti előleg megfizetésének teljesítése. 

5. Amennyiben az Árverési vevő a foglaló vagy a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, azt az MKB Banknál vezetett 10300002-
10703209-49020016. / IBAN HU94 1030 0002 1070 3209 4902 0016/ bankszámlára utalandó. Van lehetőség a vételár kiegyenlítésére EUR 
vagy USD valutában is, ez esetben az elszámolás alapja a vételár kiegyenlítése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank valuta 
középárfolyama.  

IV. Az Árverés 
1. Az árverés folyamatát az Aukciós Ház képviseletében az árverésvezető irányítja. Az árverés során felmerülő minden kérdésben az 

árverésvezető jogosult dönteni, amely döntés ellen az árverés keretében kifogásnak, fellebbezésnek helye nincsen. Az árverésvezető felel 
az árverés rendjéért, ennek biztosítása végett minden szükséges intézkedést megtehet, utasítást kiadhat, hogy az árverés rendjét 
fenntartása, amennyiben szükséges helyreállítsa. Az árverés lebonyolításának rendjét zavaró személy további jelenlétét az árverésvezető 
megtilthatja. 

2. Az árverésvezető az Árverési tételeket (főszabályként a Katalógusban megjelölt sorrendben) élőszóval röviden bemutatja, és a kikiáltási 
árat kihirdeti – amely nem lehet magasabb az alsó becsértéknél – az Árverési vevők pedig a számozott licitáló tárcsa számmal ellátott teljes 
oldalának az árverésvezető felé történő felmutatásával vételi ajánlatot tesznek. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az 
árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a legmagasabb vételi ajánlat a leütési 
vételár vonatkozásában elfogadásra nem kerül, míg a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az Árverési 
vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvényben (továbbiakban: Örökségvédelmi tv.) biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár 
alatt nem vásárolhatók meg. 

3. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A további vételi ajánlatok az alábbiakban részletezett 
licitlépcső szerint alakulnak: 

Az utolsó ajánlat Emelkedés összege (Ft) 
1.000-tól 20.000-ig 1.000 
20.000-tól 50.000-ig 2.000 
50.000-tól 100.000-ig 5.000 
100.000-tól 200.000-ig 10.000 
200.000-tól 500.000-ig 20.000 
500.000-tól 1.000.000-ig 50.000 
1.000.000-tól 2.000.000-ig 100.000 
2.000.000-tól 5.000.000-ig 200.000 
5.000.000-tól 10.000.000-ig 500.000 
10.000.000-tól 50.000.000-ig 1.000.000 
50.000.000-tól 100.000.000-ig 2.000.000 
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 GENERAL AUCTION TERMS AND CONDITIONS 
I. Auction items, Auction Catalogue 

1. The Auction House publishes an auction catalogue (hereinafter: ‘Catalogue’) with the auction items. The Auction items can be also viewed 
at the exhibition which precedes the auction. The descriptions and illustrations placed in the Catalogue serve for identification purposes 
only. The descriptions in the Catalogue are based on subjective expert opinions. The Catalogue underlines only those defects and 
deficiencies of the Auction items which may significantly decrease value of the given auction item. It is the Buyers’ sole responsibility to 
ascertain about the condition of the Auction items prior to the auction and whether they are in line with the descriptions provided in the 
Catalogue. 

2. The Catalogues of the Auction House are made available at the venue of and during the exhibition, as well as at the venue of and during 
the auction. The Auction House reserves the right to postpone the auctioning of specific items presented in the Catalogue, to change the 
starting prices, descriptions in the same or the order of subjecting the specific items to bid, as well as to withdraw the auctioning of the 
specific items listed in the Catalogue. In these cases, no damage claims or any other type of claims may be enforced against the Auction 
House.  

II. Participation in auctions 
1. Participation in the auction in person is possible only with an auction dial registered prior to the auction with the following data: name, 

address, e-mail address and phone number. The auction dial may be handed over to the person whose name, address, e-mail address and 
phone number have been registered. The use of the auction dial and the receipt of the Auction terms and conditions mean an implicit 
conduct that the Auction buyer has learned the Auction terms and conditions and accepts them as binding. 

III. Absent Auction Buyer 
1. If the Auction buyer opt for not being personally present in the auction, then the Auction House, based on the given purchase order, places 

the bids on behalf of the absent Auction buyer (principal). The Auction House accepts purchase orders during the exhibition. Please deliver 
your purchase orders to the registered office of the Auction House not later than 24 hours before the start time of the auction or using the 
info@bodogaleria.hu e-mail address. 

2. The acceptance of a purchase order requires the payment of a 20% advance (the amount is considered as paid when credited to the bank 
account of the Auction House), to be repaid in the event of an unsuccessful bid. If the purchase order proves to be successful (the sales 
contract is entered with the absent Auction buyer as Buyer with regard to the Auction item), the amount of the advance – but not more 
than 20% of the Full price – qualifies as a deposit, and shall be counted in the purchase price if the sales contract is fulfilled. In other 
respects (deposit, payment deadline of the purchase price, handover of the Auction item etc.) the rules applicable to the Buyer present in 
person shall apply to the absent Auction buyer, as well. The Auction House may deviate from the advance in a separate agreement. 

3. It is also possibe to hold auctions by phone. In this case a bank guarantee is required. If the called party proves to be unavailable for any 
reason, the Auction House assumes no liability for any telecommunication problem which may occur. In the event of orders submitted with 
the same amount, the order received the earliest is preferred. The deadline of applying for an auction held by phone is 12:00 on the day of 
auction. The payment of the advance specified in Section 2 of Chapter IV  means a precondition for accepting the application. 

4. If the Auction buyer pays the amount of the deposit or the purchase price by means of a bank transfer, the given amount must be 
transferred to the bank account held at MKB Bank under bank account no. 10300002-10703209-49020016 /IBAN: HU94 1030 0002 1070 
3209 4902 0016/. It is also possible to pay the purchase price in EUR or USD. In this case, the basis of settlement is the central rate applied 
by the Central Bank of Hungary (‘MNB’) valid on the date of payment.  

IV. The Auction 
1. The auction process is managed by the auctioneer on behalf of the Auction House. It is the auctioneer who has the right to decide upon 

any issue arising during the auction, and against whose decisions no complaint or appeal may be made in any case. The auctioneer shall be 
responsible for the orderliness of the auction. For this purpose, the auctioneer shall be entitled to take any measures, give any instructions 
to maintain the orderliness of the auction, or – if necessary – to restore it. In the case of a person who disturbs the orderliness of the 
auction when held, the auctioneer shall have the right to remove such person from the given auction. 

2. The auctioneer briefly presents the Auction items by word of mouth (as a general rule, in the order used in the Catalogue) and also 
announces the starting price – which may not exceed the lower estimated value –, while the Auction buyers make their bids by holding up 
the numbered auction dial with its full side directed to the auctioneer in a manner that the number is clearly visible thereon. If multiple 
bids are received for the same starting price, the auctioneer increases the price by the increments until only one bettor remains and the 
highest bid is accepted with regard to the hammer price, and until the sale is finally performed. Therefore, the right to purchase is acquired 
by the Auction buyer with the strike who makes the highest valid bid, except if the Hungarian state exercises its preemptive right granted in 
Act LXIV of 2001 on the Protection of Cultural Heritage (hereinafter: ‘Cultural Heritage Act’) in the case of a protected object. The items 
may not purchased at a price lower than the starting price. 

3. The first bid must be equivalent with the starting price of the given auction item. The further bids are developed according to the 
increments as follows: 

The last bid Amount of increase (HUF) 
From 1,000 to 20,000 1,000 
From 20,000 to 50,000 2,000 
From 50,000 to 100,000 5,000 
From 100,000 to 200,000 10,000 
From 200,000 to 500,000 20,000 
From 500,000 to 1,000,000 50,000 
From 1,000,000 to 2,000,000 100,000 
From 2,000,000 to 5,000,000 200,000 
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4. Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő befolyásolására, vagy az Árverési 
feltételek kijátszására irányul. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat 
lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. 

5. Ha a vevő személye az árverés során, vagy után valamilyen okból nem állapítható meg, vagy kétséges akkor az árverési tétel árverezését 
újra lehet kezdeni. 

6. Az árverés során a már eladott árverési tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt az adott árverésen ismét árverésre bocsátani nem  lehet. Az 
Árverési vevők az árverés végén kérhetik a le nem ütött árverési tételek újbóli árverezését. Amennyiben az árverés során, vagy után, egy 
árverési tétel Vevője nem található meg, nem jelentkezik, az Árverési tétel újra árverezhető. 

7. Az árverezés és a vételár kialakítása magyar forintban történik, ugyanakkor az Aukciós Ház a Katalógusban a kikiáltási árat – tájékoztató 
jelleggel – euróban is közzéteheti, valamint lehetővé teheti a vételár euróban és amerikai dollárban történő megfizetését az árverés napján 
érvényes árfolyamon. 

V.  Vételár meg�zetése, adásvételi szerződés létrejötte  
1. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az árverési tételt az Aukciós Háztól 

átvette. 
2. A vételár összege a leütési ár és az árverési jutalék együttes összegéből tevődik össze. 
3. A Vevő választása szerint a Teljes vételárat vagy legalább a Teljes vételár 20%-át, mint foglalót készpénzben, illetve bankkártyával azonnal 

köteles megfizetni az Aukciós Ház részére. Az Aukciós Ház biztosítja a Vevő részére, hogy a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés 
időpontjától számított 20 (húsz) munkanapon belül egyenlítse ki az Aukciós Ház székhelyén (vagy átutalással), 1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 24-26. Ez esetben az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstől számított 20 munkanapon belül kiegyenlítette a 
teljes vételárat. 

4. Határidőben történő teljesítés esetén a vételárba a foglaló összege beleszámít. Ha a Vevő a „leütési bizonylat” aláírását vagy a foglaló 
kifizetését megtagadja, avagy a megadott határidőig a Teljes vételárat maradéktalanul nem fizeti meg, úgy az Aukciós Ház jogosult az 
adásvételtől elállni. Elállás esetén a Vevőnek az általa adott foglaló nem jár vissza. Amennyiben az Aukciós Ház az adásvételtől nem áll el, a 
Ptk. szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult. 

5. Az árverés eredményessége esetén az Aukciós Házat árverési jutalék illeti meg, melynek összege alapesetben a leütési ár 20 %-a, melyet 
Vevő köteles megfizetni. 

VI.  Védettség 
1. Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak 

tulajdonosait a Miniszterelnökség nyilvántartásba veszi, a tulajdonosváltozás kötelezően bejelentendő. További információk az 
Örökségvédelmi törvény 51. §-53. §-szabályozása szerint.  

VII.  Árverési tétel elszállítása  
1. Amennyiben a Vevő a Teljes vételárat maradéktalanul kifizette, úgy az Árverési tétel az árverés helyén átvehető. 
2. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Az Aukciós 

Ház nem köteles a műtárgyat biztonsági csomagolással ellátni, illetőleg speciális csomagolási kérést a Vevő költségére teljesít. Az elszállítás 
elmulasztása esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és a vételár kiegyenlítését követő 20. naptól a 
vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. A tárolási díj a műtárgy birtokba adásával egyidejűleg esedékes. 

VIII.  Felelősség 
1. Árverési vevők az árverési tételek hibái miatt az árverést követően kellékszavatossági igényt nem érvényesíthetnek az Aukciós  Házzal 

szemben. 
2. Az Aukciós Ház felelősséget vállal az árverésen értékesített műtárgyak eredetisége tekintetében. A Vevő a megvásárolt műtárgy 

eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely tudomására jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb az  árverés 
napjától számított 3 éves jogvesztő határidőn belül – tekintettel arra is, hogy ezen időtartam alatt a Vevő a műtárgy eredetiségének 
vizsgálatát elvégez(tet)heti – köteles írásban az Aukciós Házhoz fordulni, megjelölve az árverés időpontját és a tárgy Katalógusban 
feltüntetett tételszámát vagy más, egyedi azonosításra alkalmas adatokat, valamint azokat az okokat, amelyek alapján a műtárgy 
eredetiségét kétségbe vonja. 

IX. Adatvédelem 
1. Az Árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) az Aukciós Ház harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem 

hozhatja nyilvánosságra. Az Aukciós Ház a felvett személyes adatokat az árverést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából, kivéve 
az adott árverési tárgy Vevőjének adatait, amennyiben az az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve egyebekben is, ha azt 
törvény előírja. 

X. Vegyes rendelkezések 
1. Az Árverési feltételekben nem rendezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Amennyiben az Árverési feltételek 

valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe 
automatikusan az új jogszabályi rendelkezés lép. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki. Az érintett felek elf ogadják, hogy 
az Árverési feltételek bármely fél külön nyilatkozata nélkül is az adásvételi szerződés lényeges tartalmát képezik. 

2. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal engedélyével vihető ki az országból. Az Aukciós Ház igény esetén tájékoztatást nyújt arról, hogy mely cég tud segítséget nyújtani a 
műtárgyak külföldre vitelével (engedélyeztetés, csomagolás, vámkezelés, szállítás) kapcsolatosan. 

           …..…..………………………………. 
Budapest, 2018.október 5.         BODÓ GALÉRIA ZRT.  

  Képv.: Bodó János 
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4. Any conduct is strictly prohibited which aims at the fraudulent manipulation of the auction, the bidding process or the hammer price or 
at the circumvention of the Auction terms and conditions. Furthermore, any cooperation or attempt is strictly prohibited whic h aims to 
convince third persons to make bids that far exceed the market price, thereby causing damage to third persons. 

5. If the person of the buyer cannot be determined for any reason during the auction or afterwards – or it is doubtful –, then the auctioning 
of the auction item may be re-commenced. 

6. The auction item already sold in the auction may not be returned by the Buyer, and it may not be repeatedly subjected to a bidding in the 
same auction either. The Auction buyers shall be entitled to request the re-auctioning of the auction items that were not sold at the end 
of the given auction. If the Buyer of a given auction item cannot be found or fails to contact for the item, then the Auction item 
concerned may be repeatedly subjected to an auction. 

7. The currency used in the auctioning and the development of the purchase price is the forint (HUF). However, the Auction House shall 
have the right to publish the starting price also in EUR and USD – for information purposes –, as well as shall be entitled to enable the 
payment of the purchase price in EUR at the exchange rate valid on the date of the auction. 

V. Payment of the purchase price, establishment of the sales contract 
1. The Buyer acquires the ownership of the auction item if he/she has fully paid the purchase price and has taken over the auction item 

from the Auction House. The amount of the purchase price shall mean the hammer price and the auction commission altogether. 
2. Upon his/her choice, the Buyer shall pay either the Full purchase price or at least 20% of the same as deposit in cash or by bank card to 

the Auction House, immediately. The Auction House makes it available for the Buyer to settle the part of the purchase price e xceeding 
the deposit within 20 (twenty) business days from the date of the auction at the registered office of the Auction House ( H-1055 
Budapest, Falk Miksa utca 24-26.) or by means of bank transfer. In this case, the auction buyer shall be entitled to take over the object 
only if he/she has managed to pay the full purchase price within 20 business days from the date of the auction. 

3. In the event of a payment by deadline, the amount of the deposit shall be calculated into the purchase price. If the Buyer rejects to sign 
the ‘receipt of strike’ or to pay the deposit, or fails to pay the Full purchase price, then the Auction House shall  have the right withdraw 
from the sale. In the event of a withdrawal, the deposit provided by the Buyer will not be repaid. If the Auction House does not withdraw 
from the sale, then it shall be entited to claim default interest as provided in the Hungarian Civil Code. 

4. In the case of a successful auction, the Auction House shall become entitled to auction commission, the amount of which is normally 20% 
of the hammer price, payable by the Buyer. 

VI. Protected auction items 
1. The cultural goods designated for protection – or those which qualify as protected under the Cultural Heritage Act – may be taken out of 

the country in possession of the relevant authority’s temporary permission (with the obligation to return them). 
VII. Transport of the auction item 

1. If the Buyer has paid the Full purchase price, then the Auction item may be taken over at the place of the auction. 
2. Following the payment of the purchase price, the Buyer shall arrange for the transport of the object purchased at his/her own expense 

and risk. The Auction House is not required to provide safe packaging for the artwork, and ensures special packaging only at the Buyer’s 
expense. In the event if the Buyer fails to transport the item, the Auction House shall not be held liable for any damage to the object or 
the loss of the same, and will charge a monthly storage fee of 5% (of the purchase price) from the 20th day of the payment date of the 
purchase price. The storage fee shall become due when the artwork is handed over. 

VIII. Liability 
1. The Auction buyers shall not have the right to enforce any warranty claims against the Auction House in connection with the defects of 

auction items after the auction. The Auction House assumes liability for the authenticity of the artworks sold in the auctions. Within 30 
days from the date when he/she became aware of the first well-founded doubt relating to the authenticity of the artwork purchased – 
but within the 3-year limitation period at the latest, also in observation of the fact that the Buyer may perform or have performed the 
authenticity test on the artwork –, the Buyer shall contact the Auction House in writing, by indicating the date of the auction concerned 
along with the item number of the object contained in the Catalogue or any other relevant data that can be used for identifying the 
specific item, as well as the reasons based on which the Buyer doubts the authenticity of the artwork. 

IX. Privacy 
1. The Auction House will not make accessible the personal data (name, address) of the Auction buyers to third persons, and may not 

disclose them either. The Auction House shall delete the recorded personal data from its records without delay following the auction, 
except for the data of the Buyer who actually purchased the given auction object, if such data is necessary for the performance of the 
sales contract or is otherwise required by the law. 

X. Miscellaneous Provisions 
1. For the issues not addressed in the Auction terms and conditions the Hungarian laws in force shall prevail. Should any of the  Auction 

terms and conditions become invalid or null and void as a result of a legislative change, then the provision concerned shall be 
automatically replaced with the new legislative provision. For any dispute the parties stipulate Hungarian jurisdiction. The concerned 
parties agree that the Auction terms and conditions reflect the essential content of the sales contract even without the separate 
declaration of either party. The rules of taking cultural goods abroad are provided in Act LXIV of 2001. Cultural goods may be definitively 
taken out of the country only with the permission of the National Office of Cultural Heritage. If requested, the Auction Hous e gives 
information on which company can provide assistance in taking artworks abroad (authorisation, packaging, customs formalities, 
transport). 
Budapest,  5. October 2018         




