
Szakmai beszámoló 

Pályázati azonosító: 3509/01176 

Dr. Fatér József Ferenc és felesége, Lemhényi Dávid Ida, valamint gyermekeik 

hagyatékából származó bútorok, illetve lakberendezési és emléktárgyainak megvétele 

 

A Zala megyei Söjtör egyik birtokos családja, a köznemes Fatér, majd Fatér Judith révén a 

Kovács család hagyatékának megvásárlására került sor 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával.   

A Deák Ferenc utca 27-es számú tekintélyes, immáron elhanyagolt egykori kúria utolsó 

tulajdonosa Kovács Kázmér (1936. 06.17. – 2013.12.01.) A házból olyan dolgok kerültek 

múzeumunkba, melyek sokoldalúan kiegészítik történeti gyűjteményünket: bútorok, textíliák, 

dísztárgyak, emléktárgyak, háztartási berendezések, fotográfiák, dokumentumok a 19. század 

végéről, főként a huszadik századból.  

Történeti tárgyi gyűjtemény: 2014.3.1. – 2014.3.156.; T.2015.7.1. – 2015.7.17.  

Történeti fénykép gyűjtemény: 2014.8.1. – 2014.8-17.; 2015.3.1.– 2015.3.10. 

Történeti dokumentum gyűjtemény: 2014.13.1.; 2015.3.1. –2015.3.2. 

Fegyvergyűjtemény: 2015.1.1.-3., 2015.1.2. 

A hatalmas, boltíves pincés épületben egy zalaegerszegi, Vas megyei, zalaszentiváni és 

erdélyi rokonsággal, kapcsolatokkal rendelkező család lakott. A Fatér család szerepel a 19. 

századi nemesi összeírásokban, Fatér Pál neve egy birtokper kapcsán merült fel Buza Péter 

Söjtörről írott monográfiájában. Ismertebb számunkra Fatér György birtokos (1839–1912), 

aki mintegy 220 holdas birtok tulajdonosa, jövedelme révén megyebizottsági tag. Fia, Fatér 

Ferenc József (1879–1929) Veszprémben érettségizett, Kolozsvárott szerzettett jogi diplomát 

1908-ban a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen. Ott nősült meg, elvette 

Lemhényi Dávid Idát (1882–1942). Alsójárán (Ma Iara, Románia, Erdély, Kolozs megye) 

laktak, ott is házasodtak össze, ott született két lányuk, Judit (1912. szeptember 4.) és Edit 

(1910–1915). 

Fatér József 1912-ben tett ügyvédi vizsgát, majd feltehetően édesapja halála miatt költözött 

haza, átvéve a söjtöri birtokot.  Marietta már Söjtörön született 1915-ben. 

Részt vett az I. világháborúban, itthon gazdálkodott, 1923-ban megalapította a megye egyik 

első szikvízüzemét. Három gyermekük közül Marietta és Judith élte meg a felnőtt kort. Judith 

férje lett Kovács Kálmán mezőgazda (Sümeg, 1904. október 24. – 1963. január 11) Aki  



átvette a szikvízüzemet, majd fia, Kováts Kázmér lett később, megszakításokkal, az üzem  

tulajdonosa.   

A hagyatékban gyűjteményünk számára különösen hiánypótló az eklektikus 

szalonberendezés. A bútorok többsége a családi hagyomány szerint Erdélyből érkezett, 

Lemhényi Dávid Ida hozománya volt.  Impozáns méretével, nemes anyagával jellemzően 

példázzák a jómódú köznemesi, illetve polgárcsalád lakberendezési igényeit, életmódját, 

ízlését.  A tükrös asztalhoz teljesen hasonlót láthatunk a zalaegerszegi Kaszter patikus 

családtól származó, 1900 körüli felvételen. Az egykori dolgozószobában állt a különösen 

mutatós sakk- és kártyaasztal. 

A hagyaték áttekintése közben különféle stílusú, állapotú használati és dísztárgyakat találtunk, 

melyek – ha nem is tartozik mindegyik szorosan a berendezéshez, de jól kiegészítik már 

meglévő gyűjteményünket. Pl. a Kováts Kálmán számára vásárolt, német gyártmányú 

kompozit indián és katona figurák, a Fatér kislányok számára készíttetett vagy vásárolt 

játékok. 

Értékesek a zalaegerszegi Antal Béla és Saly Viktor műhelyében készült fotográfiák. Sajnos a 

rokonok és a dokumentumok hiánya miatt biztosan nem lehet néhány fotót azonosítani, de 

fotótörténeti szempontból mindenképpen értékesek.  

A hagyatékhoz tartozik két szablya, nagykanizsai katonák csoportképei az első világháború 

idejéből, egy Horthy–kori bokszcsizma és kardbojt. Fatér József Ferenc Judith leányának 

József főherceghez 1922. július 16-án írott, el nem küldött levélkéjében említi édesapja 

háborús részvételét, ezzel mintegy élővé téve a tárgyak történetét.   

A szódásüzem berendezésének darabjaiból a faluban maradt néhány, mi egy szódásrekeszt és 

különféle típusú és korú szódásüvegeket leltároztunk be; érdekesek az egykori tulajdonosok 

vadászszenvedélyére, a motorok iránti érdeklődésre utaló emlékek.   

A beleltározott tárgyak leírása és fotói megtalálhatók a Göcseji Múzeum honlapján, a   

http://gocsejimuzeum.hu/palyazatok/beszamolok/dr-fater-jozsef-ferenc-es-felesege-

lemhenyi-david-ida címen.  

 

Zalaegerszeg, 2015.02.18.  

 

 

                    Megyeri Anna 

                       történész muzeológus 

http://gocsejimuzeum.hu/palyazatok/beszamolok/dr-fater-jozsef-ferenc-es-felesege-lemhenyi-david-ida
http://gocsejimuzeum.hu/palyazatok/beszamolok/dr-fater-jozsef-ferenc-es-felesege-lemhenyi-david-ida


Történeti dokumentumok 

 Leltári szám Tárgynév Leírás 

 

2014.13.1. Útlevél Kováts Kálmán útlevele Zalavármegye alispánja által kiállítva.  A nyomtatvány magyar és francia nyelven készült. Érvényes  
1927. július 19.és 1928. július 19. között.  Ekkor tanuló (22 esztendős).   Született: Tapolcán, Zalavármegye alispánja által 
kiállítva. A pecsétek szerint egyszer utazott Ausztriába: kilépett 1927. augusztus 2-án, és visszajött 1927. augusztus 13-án.   A 
második lapon sajátkezű aláírásával és hivatali pecséttel ellátott fotója. (Anyakönyvi kivonatán Kovács Kálmánként szerepel, 
születési helyét Sümegként írják.) 

 

2014.13.2. Gyászjelentés Dr. Fatér József Ferenc ügyvéd gyászjelentése, aki 1929. július 21-én, életének 50., házasságának 19. évében hunyt el. A 
hozzátartozók: özv. Fatér József Ferencné szül. Lemhényi Ida felesége, Judit, Marietta gyermekei. Fatér Magda, Fatér Margit, 
Fatér Ilona, Fatér Irma testvérei. Pfeifer Elek, Dr. Simon István, Somogyi Sándor sógorai.  Jelezve lent: Kegyelet 
dísztemetkezési vállalat Zalaegerszeg. Telefon: 68. Jobbra:  ZRÍNYI NYOMDA RT. ZALAEGERSZEG. Hátoldalának egyik felén 
gyászkeretes borítékot imitáló nyomással. 

 

2014.13.3. Gyászjelentés Özv. dr. Fatér József Ferencné szül. Lemhényi Dávid Ida gyászjelentése, aki 1942. március 30-án, életének 60. évében hunyt el. 
A hozzátartozók: Kovács Kálmánné szül. Fatér Judit, Fatér Marietta gyermekei; Kovács Kálmán vője, Kovács László, Kovács 
Lászlóné szül. Cságoly Irma; Kovács Kázmér unokája. Gyászkeretes nyomtatvány, a fehér mezőben kereszt, hátoldalának egyik 
felén borítékot imitáló nyomással. 

 

2014.13.4. Levél Kockás papírra ceruzával írott, sárgult kézirat, négyrét összehajtva.  "1923. július 16. „Fenséges Herceg Uram!  Én méltatlanul 
irok hozzád. De nagy elkeseredésemben fakadtam hozzád. Bocsáss meg . De Midőn itt Voltál Söjtörön a méltóságos grófnőnél 
és én egy szép rózsa csokrot akartam dobni az  autó-mobilba de elkéstem vele.   Fenséges herceg én annak az embernek a 
leánya vagyok kit ugy megdicsért a herceg az olasz fronton. Fatér József Ferenc ügyvéd leánya Fatér Judith” Kockás papírra 
ceruzával írott, sárgult kézirat, négyrét összehajtva.    Hátoldalán: Nagyságos Dr. Habsburg József urnak Budapest." 

 

2015.2.1. Gyászjelentés Dévai és Vajdahunyadi Dr. Szőllősy Gábor gyászjelentése.  Márványos , domború nyomású keretbe foglalt  jelentés kereszttel 
és pálmaágakkal. Készítette jelzése szerint: Taizs József, Pécs. Szövege: "A százados-hadbíró a cs. és kir. 
hadügyminisztériumban, a háború tartamára önként jelentkezett ,  zászlóaljparancsnok a 44. cs. és kir. gyalogezrednél, május 
hó 20-án az északi harctéren Osztrosecz mellett, a századjai élén hősiesen harcolva, életének 34-ik évében elesett. Bajtársai 
Krukienice község temetőjében földelték el. A háború befejezése után tetemét hazai földbe szállíttatjuk és a családi sírboltban 
helyezzük örök nyugalomra.  Lelki üdvéért engesztelő  miseáldozat mondatott a családtagok lakóhelyein. 1915. május hó. 
Hősünk emlékét szeretettel őrizzük! Sefcsik Józsefné szül Szőllősy Piroska, Szöllősy János, özv. dr. Szöllőssy Máténé szül. 
Farkas Berta; Jüsztl Edéné szül Szöllősy Anna, Korber Endréné szül. Szőllősy Ilona. 



Történeti dokumentumok 

 Leltári szám Tárgynév Leírás 

 

2015.3.6. Diploma - Jogi 
diploma 

Pergamen hatású papírra kézzel írt. A kolozsvári Ferenc József egyetem jogi doktorátust igazoló diplomája Fatér József 
számára, visszahajtott alján nemzeti színű sodrott zsinóron fa hengerben az egyetem viaszpecsétje. Fejléce díszes betűkkel 
nyomott, iniciálékkal: NOS RECTOR/ ET UN IVERSITAS LITTERARUM REGIA HUNGARICA FRANCISCO-JOSEPHINA 
KOLOZSVARIENSIS. Balra fent két koronás illetékbélyeggel, rajta „800-1909/10 etsz.” kézirat. Clemens Óvári és Ladislaus 
Udránszky aláírásával. Hátoldalán pirossal pecsételt felirat: A MAROSVÁSÁRHELYI ÜGYVÉDVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGNÁL 
VIZSGÁRA JELENTKEZETT. 

 

2015.3.7. Égi manna. 
Imádságos és 
énekeskönyv 
Imakönyv 

Csatos imakönyv elefántcsont utánzatú kemény kötésben. Címlapján színes ábra: Mária a kisdeddel szabadban. Belső 
címlapján felirat:  ÉGI MANNA. Imádságos és énekeskönyv a keresztény kath. ifjúság számára. Szerkesztette: Zádori ev. János. 
Az esztergomi érseki  hatóság jóváhagyásával. Budapest és New-York. Steinbrener ker. János katholikus könyvkereskedése. 
1925. A borító belső oldalán nyomott arany keret, a lapok széle is aranyozott. Több ábrával. 384 számozott oldalt tartalmaz. 

 

2015.3.8. Emlékkönyv Fatér Judith emlékkönyve. Zöld vászonkötésbe kötött keménytáblás, keskeny könyvecske, arany-kék márványozású 
fedlapbéléssel. A lapokon főként francia és német, kevés angol  bejegyzések,  zömében 1928-ban keletkeztek, ekkor töltött 
Judith két hónapot Nizzában. Egy lapon söjtöri bejegyzés olvasható 1928-ból, valamint egy német nyelvű 1931-ből, egy másik 
1932-ből. Két lapot kivágtak a kötetből. 

 

2015.3.9. Bizonyítvány - 
Tanulmányi 
értesítő 

Fatér Judith tanulmányi értesítője, melyet a nagykanizsai róm. kath. főgimnáziumban állítottak ki számára. 1923. június 12-én. 
Eberhardt Béla igazgató aláírásával és a gimnázium pecsétjével. Keménytáblás, kötése fekete, vászonhatású papír, gerince 
vászon. A címlapon nyomott minták és feliratok, valamint a magyar címer ábrája. 

 

2015.3.10. Értesítő - 
Esküvői 
értesítés 

Kartonra nyomott esküvői értesítés. Szövege: Fatér Judith és Kováts Kálmán okl. gazda, földbirtokos folyó hó 15-én d.u. 3 
órakor a söjtöri róm. kath. plébániatemplomban tartják esküvőjüket. Söjtör/ Zalaszentiván / 1935. szeptember hó. 

 



Történeti fotók 
 

 Leltári szám Tárgynév Leírás 

 

2014.8.1. Szakállas férfi 
nagyméretű 
portréja Eredeti 
pozitív - Portré 

Semleges háttér előtt álló szakállas férfi (a Fatér család rokona) 3/4 alakos portréja. Fejét kissé balra 
fordítja, balra néz. Sötét, mellényes öltönyt, keménygallért, csokornyakkendőt visel, bal kezét 
nadrágzsebébe teszi. A kép erősen retusált, grafikus hatású. Jelezve balra lent kézírással: Neumann [?] 
..... 1899. VI. 26. A képet üveg nélküli, tagolt, kívül barna, belül arany és barna peremű, sárgás, 
flóderezett keretben tartották. 

 

2014.8.2. Férfi egész alakos 
ábrázolása, 
műtermi felvétel 
Eredeti pozitív - 
Portré 

Ismeretlen férfi a Fatér család rokonságából. Felöltőt, mellényt visel, hasán óralánc, lábán csizma.  Egy 
csipketerítővel letakart asztal mellett áll, jobb kezét az asztalon nyugtatja, mellette papírlapok, talán 
valamiféle fontos irat, szerződés. Hátoldalán ceruzás kézirat: 68 éves korban. 

 2014.8.3. Családi kép, 
műtermi felvétel 
Eredeti pozitív - 
Családi kép 

Műtermi családi kép: feltehetően Fatér György rokonai. Szülők, két leány és egy fiú. A háttér a 
műterem hengerelt, festett fala, kelléke: akantuszleveles konzol, nyírfaágakból összeállított korlát, egy 
mintás szőnyeg. A világos, sonkaujjas ruhát viselő nő széken ül, egyik kezében zsebkendő, a másikban 
egy sötét ernyő. Egyik kisleánya a jobbjába karol, a másik a konzolra támaszkodik, baljában egy 
legyező. Az asszony mellett áll férje, világos öltönyben, göcsörtös sétabotjára támaszkodva.  A 
térdnadrágot viselő kisfiú a faléc korlátnak támaszkodik, kezében egy vékony album. A kép hátoldalán 
a fényképész piros bélyegzője: Antal Béla fényképész Zala Egerszeg. A kartonon a következő, 
tintaceruzával írott utasítás olvasható: „A Hölgynek a hajából a fém ne legyen ott egy kis kivágás”. 
Aranyozott blondel keretben, melyet később házilag újra aranyoztak. 

 

2014.8.4. Két fital lány 
alkalmi ruhában, 
műteremben 
Eredeti pozitív - 
Kettős, egész 
alakos portré 

Két fiatal leány (feltehetően Fatér György rokonai) festett háttér (balról függöny, előtte oszlopon álló 
váza dús csokorral) előtt áll. Mellükön az ipartestületi zászló avatásakor viselt nemzeti színű szalagok, 
felirata: Zalaegerszegi ipartestület 1900. augusztus 20. A bal oldali leány előtt mintás kárpittal letakart 
asztal, a kislány mellett kárpitozott, ívelt háttámlájú fotel. A lányok egyforma, magas nyakú, szűk ujjú 
ruhát viselnek, ezeket mellükön és vállukon fodrok díszítik, elöl a blúz sűrűn letűzött, a szoknya alja 
cakkozott, hímzett. Mindkettőjük bal vállán virágfüzér, kesztyűs kezükben legyező.  Hajuk fent 
magasra tűzött, a kis kontyot virágok díszítik.  A lábuk alatt csíkos szőnyeg van.  A karton alján Antal 
Béla jelzése, hátoldalán nyomtatott ábra: angyalok fényképész műteremben. A Zala utcai műterem 
hirdetése. Fekete, tagolt felületű, körbefutó leveles, arany színű mintázattal díszített keretbe 
foglalták. 



Történeti fotók 
 

 Leltári szám Tárgynév Leírás 

 

2014.8.5. Katonatisztek és 
hozzátartozóik 
Nagykanizsán 
Eredeti pozitív - 
Csoportkép 
szabadban 

Természeti környezetben (egy bokrokkal szegélyezett domb aljában) készült csoportkép, katonatisztek 
és családtagjaik az első világháború idején. Három sorban helyezkednek el, az első sorban ülnek, 
köztük négy fiúgyermek. A középső sorban középen egy tiszt, mellettük négy, illetve három fehér 
ruhás nő, ölükben virágcsokor. Kétoldalt két-két katona. A felső sorban álló katonák, jobbról a 
harmadik  Fatér Ferenc. Balszélen egy sofőrsapkás, civil ruhás férfi áll. Jobbról a háttérben civilek, 
köztük egy bőgatyás férfi.  A kép jelezve a kartonon jobbra lent, barokkos keretű arany címkén: Vértes 
A. Nagykanizsa felirat. A fotót méretben tőle elütő, furnírozott, belső szegélyén domború mintás 
arany szegélyes fa keretbe foglalták. 

 

2014.8.6. Két kisleány 
portréja Eredeti 
pozitív 

Két kisleány portréja semleges, sötét háttér előtt. A baloldali, rövid, hullámos frizurás leány  Fatér 
Marietta, jobbról a bubifrizurás kislány Fatér Judith. Viseletük kerek nyakkivágású, elöl összefogott, 
kötött blúz. A képet ovális paszpartuba és aranyozott blondel keretbe foglalták. 

 

2014.8.7. Férfi portéja 
Eredeti pozitív - 
Portré 

Dr. Fatér József Ferenc 3/4 alakos portréja. Elmosódott, függönyös háttér előt t áll, előre néz, jobbját 
egy asztalon nyugtatja, balját háta mögé rejti. Kockás öltönyt, sima mellényt, keménygallért és  mintás 
nyakkendőt visel. Haja hullámos, bajusza pödrött.  Jelezve a kartonon lent: JOÁNOVICS TESTVÉREK 
FÉNYKÉPÉSZEK KOLOZSVÁR. Középen két griff által közrefogott koronás címerpajzs, benne JT 
monogram.  Hátán fent balra elhelyezett, keretbe foglalt reklám a fényképészek szolgáltatásairól. A 
verzó jelzése szerint a "Rigler r.t.." nyomta  Budapesten. 

 

2014.8.8. Női porté Eredeti 
pozitív - Portré 

Dr. Fatér József Ferencné Dávid Ida 3/4 alakos portréja. Elmosódott, függönyös háttér előt áll, két 
karját dereka mögé helyezi. Világos ruhát visel: lefelé bővülő rakott szoknyát, széles, elöl kapcsolódó 
övet, csipkés, magas nyakú blúzt. Haja fent homloka felett magasra tűzve.  Jelezve a kartonon lent: 
JOÁNOVICS TESTVÉREK FÉNYKÉPÉSZEK KOLOZSVÁR. Középen két griff által közrefogott koronás 
címerpajzs, benne JT monogram.  Hátán fent balra elhelyezett, keretbe foglalt reklám a fényképészek 
szolgáltatásairól. A verzó jelzése szerint a "Rigler.r.t." nyomta Budapesten. 



Történeti fotók 
 

 Leltári szám Tárgynév Leírás 

 

2014.8.9. Iskolások 
csoportképe 
Eredeti pozitív - 
Csoportkép 

Elemi iskolás fiúk, leánykák és férfi tanítójuk csoportja szabadban. A két első gyermek a földön fekve 
egy palatáblát fog közre, raja felirat: Németújvár, III. oszt. 1914. A képet színes nyomású. kékes-zöldes 
árnyalatú, növényi indákat  ábrázoló paszpartura ragasztották,  bal sarkában az oktatásra utaló 
szimbólumok, földgömb, bagoly, könyvek és irat. 

 

2014.8.10. Óvodások 
csoportja 
nevelőjükkel 
Eredeti pozitív - 
Csoportkép 

Csoportkép, középen egy főkötős, idős matróna, körülötte 13 kisleány és kisfiú ül egy leterített 
szőnyegen, vagy kisszéken, a hátsó sorban állnak valamin. A hátoldali nyomtatott jelzés szerint Lővy 
Hermán szigetvári fényképész készítette. A képet keskeny, tagolt szélű, fekete, középen aranyszínű 
levelekkel díszített keretbe helyezték. 

 

2014.8.11. Vadász trófeával 
Eredeti pozitív - 
Eseménykép 

Téglából készült kerítés előtt egy szarvasbika fekszik, rajta egy férfi ül. Kezében vadászpuska. Csizmát,  
csizmanadrágot visel, zakója zsebébe virágot tűzött, fején sildes sapka. Hátoldalán ceruzás, kéziratos 
feljegyzés: IV- szarvasbikám 1930 IX. 26. Alsónyires (Nagykanizsa határában van egy erdőterület, 
melyet Alsónyíresnek neveznek.) 

 

2014.8.12. Esküvői 
csoportkép 
Eredeti pozitív 

Csoportkép szabadban, középen az ifjú pár, a menyasszony jobbján a kis koszorús leány, mellette az 
öreg szülők, az idős asszony fejkendőben, hosszú szoknyában, kötényben. Balról a fiú szülei, Kovács 
Kálmán és felesége, Fatér Judit, polgárias ruhában. Mögöttük  a középső fiú a gyermekük, Kovács 
Kázmér, mellette feltehetően nagynénje, Fatér Marietta áll.  Balról egy asszony és egy kisleány 
leskelődik. 

 

2014.8.13. Katonák 
csoportképe 
Eredeti pozitív  

Katonák csoportképe. Amatőr kép, üveglemezről nagyítva. Katonák állnak egy templomajtóban heten, 
középütt egyikük ül. Hátán tintás kézirat: „Fakoviči szerb templom ajtóban. Balról jobbra: Dr. Bubregh 
Sándor főorvosunk, Dr. Etlényi Géza főhadnagy, Farkas Lajos egészségügyi altiszt, Vizkelety Ferencz 
százados (ül), Tóth Jenő hadnagy, Gillyén Sándor főhadnagy, Dr. Fatér Ferencz 
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2014.8.14. Házaspár 
műteremben 
Eredeti pozitív - 
Kettős portré 

Házaspár műtermi háttér előtt, feltehetően Fatér György és felesége. A bajuszos férfi hosszú felöltőt 
visel, jobb karját egy empire asztalkán nyugtatja, jobb lábát balján átvetve egy széken ül, ölébe ejtett 
baljában bőrkesztyűt tart. Bal oldalán termetes felesége áll, jobbját férje székének támláján nyugtatja, 
míg balját háta mögé rejti. Nyakában elül hosszan lelógó sötét prémstóla, két vastag lánc; fülbevalót 
visel. A háta mögött szőrmével letakart asztalka sejlik fel. A képet egy szürke kartonra ragasztották, 
lent jobbra jelezve a fényképész lila alapon fehér domború betűs címkéjén: Saly Viktorné 
Zalaegerszeg.  1920 körül. A kartont körbe vágták a keretezéskor. Arany színű blondel keretbe 
helyezték, a kereten lévő címke szerint "Deutsch Herman Központi Nagy Áruház Zalaegerszeg." 

 

2014.8.15. Családi kép 
műteremben. 
Kovács Kálmán 
vasúti főtiszt és 
családja. Eredeti 
pozitív  

Szürke tónusú családi kép, a férfi egy kárpitozott kanapén ül, mellette áll pöttyös csokornyakkendőt 
viselő kisfia, mögötte áll felesége, aki balját a férje vállán nyugtatja, s balra néz. Nyakában hosszú lánc, 
fülbevalót, karkötőt visel. Egy raszterezett kartonra ragasztották, jelezve balra lent KNEBEL CS és K. …. 
A kartont a jelzés egy részével a keretezéskor levágták. A keretezést a kék-rózsaszín címke szerint 
Deutsch Herman Zalaegerszeg központi nagyáruház végezte. 

 

2014.8.16. Női portré Eredeti 
pozitív 

Fiatal nő (Kováts Kálmán későbbi felesége, Fatér Judit) leánykori portréja, fehér keretes, cakkozott, 
aranyozott szélű nagyítás.  Viselete virágos ruha, nyakán  kétoldalt nagy gombokkal a kerek 
nyakkivágásra erősített zsabóval. A képet finoman raszterozott, csontszínű kartonra ragasztották. 
Jelezve jobbra lent ceruzával, kézzel írva: fotó Serényi. A kép hátoldalán ceruzás feljegyzés: 34/96. 
1.80.. Keskeny, ívelt felületű, mélyített leveles, tulipán motívumokkal díszített, aranyozott keretbe 
illesztették.. A keretezést a hátoldali kartonra ragasztott kék alapon fehér betűs ovális címke szerint 
Heinrich W. és L. Üvegezés és Képkeretezési Vállalat Norinbergi rövidáru,  Üveg,  Porczellán, Lámpaáru 
és Táblaüveg raktára. Zalaegerszeg, Főtér, Telefon 161. végezte. A kép jó állapotú. 

 

2014.8.17. Kovács Kálmán és 
Fatér Judit esküvői 
képe Eredeti 
pozitív - Esküvői 
kép 

Építészeti tagozatokat  ábrázoló nagyítókerettel készített háttér, boltívvel összekötött oszlop, előtt 
álló ifjú pár. A hölgy hosszú, magasan záródó, felső részén gombos ruhát visel, jobbjában kesztyű, 
baljában liliomokból kötött csokrot tart. Háromkaréjos, gyöngyös pártát, és hosszú, a földet söprő 
fátylat visel.  A férfin sötét öltöny, fehér csokornyakkendő, baljában fehér kesztyű. Zsebében 
díszzsebkendő, a hajtókáján művirág csokor. Jelezve jobbra lent ceruzás felirattal: Vajda Zalaegerszeg. 
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2015.3.1. Katonatisztek 
csoportja Eredeti 
pozitív - 
Csoportkép 
szabadban 

Katonatisztek csoportja Nagykanizsán, természeti környezetben. Két sorban ülnek, illetve állnak. Jobb 
szélen dr. Fatér József áll. Bal oldalt a két szélső tiszt között egy fehér ruhás nő alakja látszik. Jobb felől 
nézelődő parasztok tűnnek fel.  A kép jelezve a kartonon arany, cirádás cimkén: VÉRTES A. 
NAGYKANIZSA. Hátoldalán pecsételve: Vértes Antal fényképész Nagykanizsa. A kép a 2014. 8. 5. 
nagyítás párja, ugyanakkor készült. 

 

2015.3.2. Eredeti pozitív - 
Csoportkép 
szabadban 

Katonák csoportja az I. világháború idején Nagykanizsán, szabadban. A katonák egy fás tisztáson 
állnak,  elől a tisztek a földön ülnek vagy állnak, középen földbe ásott kondérokban gőzölög az étel. A 
jobb ülő csoportban egy férfi szuronyos puskát tart. A tisztek között balról karba tett kézzel a söjtöri 
Dr. Fatér József Ferenc áll. A képet nyomott, barna, finom rajzú, szecessziós mintázatú kartonra 
ragasztották. Alatta jobbról a fényképész pecsétje "VÉRTES ANTAL fényképész NAGYKANIZSA" 
felirattal. 

 

2015.3.3. Esküvői 
csoportkép 
Eredeti pozitív - 
Családi kép 

Esküvői csoportkép, középen áll az ifjú pár, előtte a vőlegény szülei ülnek. A menyasszony a homlokba 
húzott hosszú fátylat visel, vállán fehér rókaprém. Az örömanya sötét prémet visel, bal könyökét egy 
asztalon nyugtatja. A hátsó sorban balról egy oldalán kardot viselő fiatal katona, mellette két férfi, a 
vőlegény balján szintén két férfi. A szülők előtt a földön két leány és egy fiú ül. A képet barna kartonra 
ragasztották,  jobbra lent a fényképész címkéje:  ÖZV. SALY VIKTORNÉ ZALAEGERSZEG felirattal, 
amivel felülragasztották a karton egy régebbi jelzését. 

 

2015.3.4. Nő egész alakos 
képe Eredeti 
pozitív 

Fiatal, elegáns nő egész alakos képe. Műtermi háttér előtt áll, a  háttéren jobbról egy lépcső látszik.  A 
hölgy szoknyája szűk, a kabátka karcsúsított, nagy gallérral.  Karmantyút, kerek kalapot visel, a 
szalagján nagy tollal, vállán és karján hosszú boát.  A kartonon alul jelezve: SZIGETI / FŐHERCZEGI 
KAMARAI /FÉNYKÉPÉSZ UTÓDA / VAJDA D. / ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 40. Hátlapján 
barna nyomású verzó. 
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2015.3.5. Ülő nő egész 
alakos képe 
Eredeti pozitív - 
Szabadtéri felvétel 

Ülő nő egész alakos képe,  kezében olvasnivalót tart. Feltűzött hajat visel, szűk, gombos szoknyát, 
széles gallérú blúzt, magas szárú gombos cipőt.  Egy thonet széken, kissé elfordulva ül, háttere egy 
kopott vakolású házfal. A kartonon alul arany nyomású, díszes szalagon VISIT PORTRAIT  felirat. 
Hátoldalán egy kalapos nőt, rózsákat, indákat ábrázoló, SOUVENIR feliratú, arany nyomású verzó. 
Rajta pecsét, keretbe foglalt felirattal: ANTAL JÓZSEF / FÉNYKÉPÉSZ / ZALAEGERSZEG. 

 

2015.3.6. Lakóház, előtte 
két nő Eredeti 
pozitív - 
Szabadtéri felvétel 

Hosszú, fazsindely fedésű, alápincézett ház, jobbról kerítés és egy alacsonyabb építésű ház tűnik elő. A 
bejárat kódisállásos, a timpanonjában galambdúc, a gerincen két galamb. A ház bejárata előtt két nő, 
egyik egy széken ül. A ház előtt kopár udvar és néhány fa. 

 

2015.3.7. Vadászó férfiak 
Eredeti pozitív 

Két vadászó férfi egy nádassal övezett tó partján áll, a háttérben erdős dombvonulat látszik. 
Mindkettő kalapot visel, a puskát derekuk előtt előre tartják.  A balról álló férfi, feltehetően dr. Fatér 
József, világos öltönyt visel csokornyakkendővel,  vállán átvetve  vadásztáskája. A másik férfin csizma a 
hozzá illő sötétebb öltözettel, szintén vállán átvetett  táskával. Lábánál egy sötét színű kutya fekszik. A 
képet kartonra ragasztották. 

 2015.3.8. Középiskolás diák 
portréja Eredeti 
pozitív 

Középiskolás diák jobbra néző portéja. A söjtöri Fatér József Ferenc (1879-1929) öltönyt, fehér 
csokornyakkendőt visel. A vizitportré karton alján jelezve: Becske A. A hátoldalán a fényképész 
reklámja Leopold Türkel bécsi nyomdásztól. Jelezve: Leopold Türkel Wien. Fatér József a veszprémi 
kegyesrendi főgimnáziumban érettségizett 1897-ben, ottani tartózkodása alatt készült a felvétel. 
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2015.3.9. Érettségi találkozó 
alkalmából 
készített 
csoportkép 
Eredeti pozitív 

Csoportkép udvaron, háttérben egy épület ablakai. Az első sorban két szerzetes és hölgyek ülnek, a 
másodikban férfiak és szerzetesek állnak, mögottük középen három fiatalember áll. A kartonon fent: 
"A veszprémi kegyesrendi főgimnáziumban 1897. évben érettségizettek 30 éves találkozója 1927. 
július 5-én. " Alatta a résztvetők névsora. "Felső sor: sr. Steindl Miklós, Kőváry Miklós, Nay Andor. 
Középső sor: dr. Palotay Dénes, Schuppán Mihály, dr. Wurmbrenn István, Wimmer Károly, dr. Unger 
Barnabás, Éles Endre, dr. Kőváry Miklós.,Mátray János, Eörssy József, dr. Fatér József, Grosz Elemér, 
Gombors Antal, Thurzy Ernő, Nay Zoltán, dr. Steindl Emil, Kiss Béla, Szabó Jenő. Ülő sor: dr. Birkás 
Géza, dr. Kőváry Miklósné, dr. Pusch Ödön, Grosz Elemérné, Laczkó Dezső,  Nay Zoltánné, Nay Juci, 
Kőváry Mici." Jelezve jobbra lent: Becske fényképész, Veszprém 

 

2015.3.10. Érettségi találkozó 
alkalmával készült 
csoportkép 
Eredeti pozitív - 
Csoportkép 

Szabadban készült csoportkép, férfiak két sorban, a második sorban ülnek, mögöttük állnak. Elöl két 
fiú a földön fekszik. Jelezve jobbra lent  szárazpecséttel ovális keretben: MÉSZÁROS VESZPRÉM, 
valamint a kartonon jobbról a fényképész kézzel írt szignója. Az állók közül balról a második Fatér 
József ügyvéd, söjtöri földbirtokos. Feltehetően a veszprémi kegyesrendi főgimnázium egykori 
hallgatóinak találkozóján készült. 

 

2015.3.11. Nő portréja 
Eredeti pozitív - 
Portré 

Fiatal nő 3/4 profilban készült mellképe sötét, homogén háttér előtt. Fruf-frut, hátrafésült, csattal 
megerősített frizurát hord. Világos blúza asszimetrikus, nagy csipkegallérral, dekoltázsa másik oldalán 
és ráncolt ujján sok behúzott gombbal. A kartonon alul jelezve: SZIGETI  / FŐHERCZEGI KAMARAI / 
FÉNYKÉPÉSZ UTÓDA / VAJDA D. / ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 40. Hátlapján barna nyomású 
verzó. Ugyanaz a hölgy, mint a 2015.3.4.-es leltári számú képen. 

 

2015.3.12. Fiatal férfi 3/4 
alakos portréja 
Eredeti pozitív 

Fiatal férfi 3/4 alakos portréja műtermi környezetben, egy korlátnak támaszkodik, mellette növények. 
A kép széleit a nagyítás során elmosódottá tették. Arcát kissé jobbra fordítja, középen elválasztott 
haja, pödrött bajusza van, monoklit hord.  Kemény kalapját öle előtt tartja. Világos nadrágot, sötét 
zakót, mellényt, magas nyakú inget, nyakkendőt visel. A karton jelezve lent: Antal Béla Z.Egerszeg. 
Hátoldalán zöld nyomású verzó, angyalok fényképész műteremben. Felirata: Antal Béla fényképész 
ZALAEGERSZEG  Zala Utcza Utánrendelések bár mely időben. eszközöltetnek." 
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2015.3.13. Fiatal férfiak 3/4 
alakos portréja 
Eredeti pozitív 

Három fiatal férfi, bizonyára barátok, öltönyben, kalapban. A két szélső fiú átfogja a középső 
fiatalember vállát. Egyikük Szöllősy Gábor (1871-1915), akinek nevét a fotó kartonjára is 
rányomtatták.  A férfi később a hadügyminisztérium százados hadbírója lett, majd 34 esztendősen 
bevonult az I. világháborúba, s hősi halált halt 1915. május 20-án. Lásd gyászjelentését: TOD.2015.3.1. 

 

2015.3.14. Két leány portréja 
szabadban Eredeti 
pozitív 

Egy fiatal nő és egy leányka egész alakos képe szabadban. Egy szalmaülőkés, egyszerűen faragott 
háttámlás szék mellett állnak, mögöttük homogén, sötét, műtermi háttér. Az apródfrizurás kisleány 
virágos, alul rakott szoknyát visel, jobbját a szék háttámláján nyugtatja,  mellette áll a sötét, szintén 
rakott szoknyát viselő fiatal nő,  jobbját a kisleány vállán nyugatja. A képet jelzetlen, aranyszegélyes 
kartonra ragasztották. 

 

2015.3.15. Fiatal férfi 
arcmása Eredeti 
pozitív 

Fiatal férfi  vitizkártya portréja. Kör alakú keménygallért, világos, behúzott gombos inget és felöltőt 
visel. Fejét kissé jobbra fordítja, jobbra néz. A kép alatt a kartonon a fényképész jelzete: Knébel jr. 
/Fényképész / SZOMBATHELY BELSIKÁTOR 1.sz. Hátlapján szintén a fényképész reklámja: Knebel 
Ferencz cs. és kir. udvari fényképész utóda. Lenti jelzés szerint a verzó bécsi nyomdában készült. A 
Fatér család egyik rokonát ábrázolja. 
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2015.3.16. Fiatal nő arcmása 
Eredeti pozitív 

Fiatal nő vitizkártya portréja. Magas nyakú, letűzött, csipkével díszített ruhát visel, nyakában  zsinór. 
Bal vállán egy rózsaszínre színezett rózsa.  Arcát kissé balra fordítja, balra néz.  A kép alatt a kartonon 
a fényképész jelzete: Szabó fivérek  Budapest.  Verzója kék nyomású, felirata: Szabó fivérek 
fényképészműterme, Budapest, VI. Izabella utcza 62-64. (Az Andrássy út sarkán) Utánrendelések évek 
múlva is eszközölhetők.  A szöveg mellett ábra a nagy magyar címerrel. 

 

2015.3.17. Nő arcmása 
Eredeti pozitív 

Hölgy vizitkártya portréja. Magas nyakú blúzt, prémes, nyitott kabátot visel, frizurája rövid, ondolált. A 
kép alatt kék nyomásal HELIOS KRONSTADT BRASSÓ felirat.  Hátoldalán bécsben készült, három 
nyelvű - magyar, német és román - reklám szecessziós keretben. Szövege: Helios, Brassó, Kolostor 
u.19. Művészi fényképészeti és nagyítási műterem. Untárendelések évek múlva is eszközöltetnek.  
Tintával az 1128-as számot írták rá. 

 

2015.3.18. Idős férfi arcmása 
Eredeti pozitív 

Idős férfi vizitkártya portréja, kissé jobbra néz. Keménygallért, tűzött nyakkendőt, felöltőt visel. 
Rövidre nyírt haja , bajusza és szakálla van. A kép alatt  zöld nyomású felirat: Nagy Ferenc  Pécsett. 
Hátoldalán  szecesszós hatású, zöld nyomású ábra, mellette felirat: Nagy Ferenc Pécsett Ferenczien 
[sic!] utczája  Utánrendelések évek mulva is eszközöhetők.  A nyomdász jelzése:C.E.& C.Wien. 

 

2015.3.19. Gyermek kis 
szekérben Eredeti 
pozitív 

Szabadban készült felvétel. a kép közepét egy kis játék szekér foglalja el, benne egy felénk néző 
kisleány ül. Fején virágos hajpánt. A cabinet kép kartonján a Dunky Fivérek fényképészetenéek kék 
nyomású reklámja. A verzón szintén kék nyomású lap a kitüntetések ábrázolásával, griffek által tartott 
magyar címerrel. Felirata: KITÜNTETVE LONDON, PARIS ÉS MÁS KIÁLLÍTÁSSOKON (sic!) 
ARANYÉRMEKKEL ÉS ÉRDEMKERESZTEKKEL. DUNKY FIVÉREK cs. és kir. adv (sic!) fényképészek. 
KOLOZSVÁR MÁTYÁS KIRÁLY TÉR 10. GORF VASS HÁZ / MISKOLCZ VÁROSHÁZ TÉR 20. / S.A.UJHELY 
FŐTÉR 9. 
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2015.3.20. Kereskedelmi 
iskolások 
tablóképe Eredeti 
pozitív 

Tablókép: Tanárok és diákok portréi díszes keretben, a keret alatt ívelt szalagon a nevük. Kétoldalt 
tavirózsa díszíti a tablót,  középütt lent az iskola épülete. Fent szalagban felirat: A ZALAEGERSZEGI M. 
KIR. ÁLLAMI FELSŐKERESKEDLEMI ISKOLA TANÁRAI ÉS IV. ÉVF. TANULÓI AZ 1923-1924 TANÉVBEN". 
Jelezve jobbra lent: VAJDA FÉNYKÉPÉSZ ZALAEGERSZEG. A képet hússzínű, középen nyomott kartonra 
ragasztották. A tablón szerepel Kovács Kálmán, valamint egyetlen leány: Morandini Jolanda. Tanárok a 
felső sorban balról jobbra: Neuwirth János, Dr. Árvay János, Dr. Porhács Dezső, Égerer Mihály; 
középen: Schischa Dávid osztályfőnök, Omaisz János igazgató, Fürtös Lajos évfolyam főnök. 
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2014.3.1. Váza - Emléktárgy Kerek talpú, alul öblös, felfelé szűkülő testű, enyhén kihajló szájperemű váza, alul drapp matt, felül barnás 
színű fényes mázzal bevonva. Belseje is mázazott. Oldalán, a szájperem alatt kiemelkedő kerek "pecsét" 
látható, rajta felirattal: "Jobblét" MGTSZ  25  Zalatárnok. A vázát a termelőszövetkezet alapításának 25. 
évfordulóján ajándékozták 1985 körül. Kovács Kázmér Söjtörön élő szikvizes vállalkozó családi házából 
került elő, 2014-ben. 

 2014.3.2.1. Likőrösüveg Széles peremű kerek talpon öblös testű, hosszú nyakú, kihajló szájperemű, színtelen üveg, felül kúp alakú, 
nyakba illeszkedő csiszolt üvegdugóval. Talpszéle, teste alul és felül, nyaka, szájpereme és dugója is arany 
csíkozással díszített. Testén kézi dekorfestés látható, aranyszínű, stilizált, ívelt vonalakból álló négyszögletű 
sorminta díszíti, amelyet három soros piros festékpetty-sor színesít. 

 

2014.3.2.2. Likőröspohár Kerek talpú, rövid szárú, félgömb alakú, vékony falú, kecses likőrös pohárka. Szára gömb alakú, nóduszos. 
Talpán és szájperemén arany csík fut körbe. Testét kézzel festett, aranyszínű, ívelt vonalakból álló 
négyszögletű sorminta díszíti, rajta három soros piros festékpetty-sorral. 

 2014.3.3.1. Üvegpalack Széles peremű kerek talpon öblös testű, hosszú nyakú, kihajló szájperemű, színtelen üveg, felül kúp alakú, 
nyakba illeszkedő csiszolt üvegdugóval. Boros készlet része. Talpszéle, teste alul és a nyaknál, szájpereme és 
dugója is körbefutó arany csíkozással díszített. Testén dekorfestés látható: kézzel festett, aranyszínű, ívelt 
vonalakból álló négyszögletű sorminta, amelyet három soros piros festékpetty-sor díszít, fut körbe. Az 1970-
es években készült. 

 

2014.3.3.2. Borospohár - Boroskészlet 
pohara 

Kerek talpú, rövid szárú, kehely alakú, vékony falú, kecses borospohár, boros készlet darabja. Szára 
nóduszos (gombos). Talpán, a kehely alján és szájperemén arany csík fut körbe. Testén dekorfestés látható: 
kézzel festett, aranyszínű, ívelt vonalakból álló négyszögletű sormintával, azon három soros piros 
festékpetty-sorral. 

 

2014.3.4.1. Vizeskancsó Kerek talpú, alul öblös, felfelé keskenyedő testű, vastag falú vizeskancsó, ráforrasztott íves füllel, s kiöntő 
csőrrel. Talpán, az alján és szájpereme alatt arany csík fut körbe. Testét kézzel festett, aranyszínű, ívelt 
vonalakból álló négyszögletű sorminta díszíti, rajta három soros piros festékpetty-sorral. 
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2014.3.4.2. Pohár Vizes készlet darabja. Kerek talpú, alul öblös, felfelé keskenyedő testű, vastag falú vizeskancsó, ráforrasztott 
íves füllel, s kiöntő csőrrel. Talpán, az alján és szájperem alatt arany csík fut körbe. Testét kézzel festett, 
aranyszínű, ívelt vonalakból álló négyszögletű sorminta díszíti, rajta három soros piros festékpetty-sorral. 

 

2014.3.5.1. Teáskancsó és fedele A teáskészlethez tartozó kerek talpú, hengeres testű edény, modern vonalú, sorozatgyártott termék.  
Három részből áll, a kancsóhoz szűrő és fedél tartozik. Teste a kiöntőcsőr felé enyhén szélesedik. 
Szájpereme széles, enyhén kihajló, bal oldalán kiöntőcsőrré szélesedik. Belül is mélyített perem látható, 
erre illeszkedik a fordított csonkakúp alakú, alján lyukasztott szűrő. Fedele többszörösen tagolt, közepén 
kerek fogógombbal. Jobboldalán a perem alól íves szalagfül indul, amely az edény aljához kapcsolódik. 
Kívül-belül sötétbarna, matt, tapadós felületű mázzal bevont, mázazása több helyen megfolyt. A 
teáskészletet a tófeji Kerámiagyárban gyártották az 1980-as években. Akkor volt divat a sötétbarna 
mázazás. A Tófejen gyártott kerámiakészletek minősége nem volt túl jó, ezért nem nagyon használták őket, 
modern  formájuk miatt jól mutattak elsősorban az értelmiségi lakások vitrinjeiben. 

 

2014.3.5.2. Teáscsésze Gyári előállítású sorozattermék, készült a Tófeji Kerámia Üzemben. Kerek talpon hengeres testű, enyhén 
kihajló szájperemű, formatervezett teáscsésze, készlet darabja. Egyik oldalán kicsi, a testhez ragasztott, ívelt 
szalagfül látható. Kívül-belül sötétbarna mázzal bevont, mázazása nem egyenletes színű. 

 

2014.3.5.3. Csészealj - Kávéskészlet 
darabja 

Nagyméretű, lapos, kerek, tagolt felületű csészealj teáscsészéhez. Készlet darabja. Kívül-belül sötétbarna 
mázzal bevont. Alján középen kör alakú kiemelkedő perem látszik. 

 

2014.3.5.4. Cukortartó és fedele Sötétbarna mázzal bevont, öntött, modern vonalú kerámia teáskészlethez tartozó cukortartó. Alacsony, 
kerek talpon hengeres testű, kissé kihajló szájperemű edény. Máza selyemfényű, több helyen megfolyt. 
Fedele bemélyített korongra hasonlít, közepén, kerek, lapos fogógombbal. A fedél a szájperembe 
illeszkedik. A készlet a Tófeji Kerámia Üzemben készült az 1980-as években. 
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 2014.3.6. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben készült öntött kerámia váza. Teste hengeres, magas, keskeny, vízszintes vállából 
kissé kiemelkedik szájpereme. Belül feketés-zöld, kívül narancsvörös máz fedi. Oldalán díszítésként az 
alapmázból kiemelkedő sötétzöld színű mázzal "rajzolt" geometrikus minták: téglalapok, körök, 
háromszögek ismétlődő sormintája látható. Fenekén a mázazást végző munkás jele látható bekarcolva, 
ráragasztva apró papír tanúsítvány, a termék zsűrizett. Készült az 1960-70-es években. 

 2014.3.7. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült öntött kerámia váza. Teste amfora alakú, felfelé 
szélesedik, válla gömbölyű, nyaka szűk, rövid, szájpereme kihajló. Belül feketés-zöld, kívül narancsvörös máz 
fedi, amelyen sötétzöld színű, tengeri szivaccsal, szivacsozással felvitt máz díszítés látható. Fenekére a 
mázazást végző munkás jelét "II" karcolták. 

 

2014.3.8. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült öntött kerámia váza. Teste felfelé szélesedik, 
szájpereme enyhén kihajló. Belül feketés-zöld, kívül narancsvörös máz fedi, amelyen sötétzöld színű, tengeri 
szivaccsal, szivacsozással felvitt máz díszítés látható. Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 

 

2014.3.9. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült öntött kerámia váza. Teste felfelé tagoltan 
szélesedik, válla csonkakúp szerűen szűkül, szája szalagos peremű. Belül, valamint a vállától felfelé feketés-
zöld, testét alul narancsvörös máz fedi, amelyen sötétzöld színű, tengeri szivaccsal, szivacsozással felvitt 
máz díszítés látható. Válla körökkel bordázott díszítésű. Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 

 2014.3.10. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült öntött kerámia váza. Teste öblös, felfelé enyhén 
szélesedik, válla keskeny, enyhén ívelt, kerek szájrészén kis perem. Belül sárga, kívül narancsvörös máz fedi, 
amelyen vajszínű, tengeri szivaccsal, szivacsozással felvitt amorf máz díszítés látható, felül több, alul 
kevesebb.  Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 
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2014.3.11. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült kisméretű, öntött kerámia váza. Kerek talpon  
hirtelen öblösödő, alacsony testű, széles folyamatosan szűkülő vállú, rövid nyakú, szalagos szájperemű 
edény. Belül sárga, kívül narancsvörös máz fedi, amelyen sötétzöld, tengeri szivaccsal, szivacsolással 
egyenletesen felvitt amorf máz díszítés látható.  Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták, 
ugyancsak a fenekén a zsűrizést igazoló, ráragasztott cédula maradéka van. 

 

2014.3.12. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült kétszájú, öntött kerámia váza. Teste lapított 
gömb alakú, melynek két szélén egy-egy vékony nyak nő ki, szájperemük ívelt. Egyik nyak vastagabb a 
másiknál, s enyhén kifelé dől. Belül sárga, kívül narancsvörös máz fedi. Külső máza nem egyenletes, 
világosabb és sötétebb árnyalatok láthatók rajta.  Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 

 

2014.3.13. Váza - Padlóváza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült, öntött kerámia padlóváza. Kerek talpú, hosszú 
hengeres testű, keskeny, gömbölyű vállú, rövid nyakú, befelé hajló szájperemű.  Belül sárga, kívül 
narancsvörös máz fedi. Felülete dorozsmás, mivel  a vörös alapmázra tengeri szivaccsal, szivacsozással 
vajsárga színű díszítőmázat vittek fel. Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 

 

2014.3.14. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült, öntött kerámiaváza. Kerek talpú, teste felfelé 
szélesedik, keskeny, gömbölyű vállú, rövid nyakú, befelé hajló szájperemű.  Belül sárga, kívül narancsvörös 
máz fedi. Felülete dorozsmás, mivel  a vörös alapmázra tengeri szivaccsal, szivacsozással vajsárga színű 
díszítőmázat vittek fel. Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 
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 2014.3.15. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült, öntött kerámiaváza. Kerek talpú, teste felfelé 
szélesedik, keskeny, gömbölyű vállú, rövid nyakú, befelé hajló szájperemű. Szája nem vízszíntes, enyhén 
lejt. Belül méregzöld, kívül narancsvörös máz fedi. Felülete enyhén dorozsmás, mivel  a vörös alapmázra 
tengeri szivaccsal, szivacsozással méregzöld színű, nem túl sűrű díszítőmázat vittek fel. A váza vállára 
sűrűbb, alul hígabb máz került. Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 

 

2014.3.16. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-70-es években készült, öntött kerámiaváza. Kerek talpú, alja öblös, 
teste felfelé szűkül, keskeny, gömbölyű vállú, rövid nyakú, széles gyűrűs, befelé hajló szájperemű.  Belül 
sárga, kívül piros máz fedi, amelyre tengeri szivaccsal, szivacsozással méregzöld színű, híg díszítőmázat 
vittek fel, amellyel a vázát díszítették. Fenekére a mázazást végző munkás jelét karcolták. 

 

2014.3.17. Váza A Tófeji Kerámia Üzemben, az 1960-as években készült, öntött kerámiaváza. Kerek talpú, alja öblös, teste 
enyhén felfelé szűkül,  rövid nyakú, magas, fokozatosan szélesedő szájperemű.  Belül sárga, kívül piros máz 
fedi. A szájperem alól a váza válláig érő sárga színű mázfolyáscsíkok díszítik. Fenekére a mázazást végző 
munkás jelét karcolták. 

 

2014.3.18. Hamutartó Ellipszis alakú, öblös aljú kerámia hamutartó az 1960-70-es évekből. Fehér színű alapmázzal fedett, amelyet 
kívül szivacsolással felvitt sötétzöld színű díszítőmáz borít, belül narancssárga, zöld, citromsárga mázcsíkok 
váltakozása díszíti. A tál két vége kissé bemélyített, ott a fehér alapmáz látszik. Készítője ismeretlen. 
Eredetileg tartozott hozzá cigarettatartó is, de az eltört. 
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2014.3.19. Gyöngytyúk pár Dísztárgy 
- Nipp 

Szabálytalan, lekerekített háromszög alakú talapzatra helyezett két madár. Az egyik áll, fejét magasra emeli, 
a másik előtte ül, alattuk zölddel jelzett talaj. Hasuk vajszínű, tollazatuk szürke, fehér pettyekkel, világos 
vonalakkal kidolgozott.  Fehér fejükön nyíl-szerű mintázat, csőrük sárga, szemük kontúrja piros. A vitrindísz 
talpán máz alatti gyári jelzet:  fenyőfa alatt félkörben HOLLÓHÁZA, alatta: KÉZZEL FESTETT  felirat. 

 

2014.3.20. Lámpa - Olvasólámpa Barna-fekete flóderezett festésű téglalap alapra erősített ívelt, krómozott nyélre illesztett lámpatest: 
lapított gömb alakú, alul nyitott búra, sárgásbarnás,  folyatott mintázattal. A lapon fekete kapcsológomb, 
alul kinyúló, textillel borított csavart zsinórzat, földeletlen bakelit dugóval. Rajta jelzés: 6 A 250 V, a másik 
oldalon Dtl-62. A dugón az egyik kis körben jelzés: háromszögbe foglalt MEE, a másikon körbe foglalt K. 

 

2014.3.21. Malom és Halma Játék - 
Társasjáték 

Malom és Halma játék színes papírdobozban. A doboz fedlapján lovon ülő  DonQuiote  harcol a színes 
bábukkal és korongokkal, balról malmok, jobbról szamáron Szancho Panza. Jelezve balra tulipán alakú, 
koronás címerpajzson ME-BO (Mesebolt), valamint  jobbra: PIATNIK FOTOFFSET BUDAPEST. A doboz alja öt 
részre osztott, a játékhoz most 9 db sárga és 7 db fekete korong, 19 zöld és piros bábu tartozik. Utóbbiból 
négy más alakú, feltehetően pótlás. A játéklap  egyik felén a malom, az alaprajzon szintén Don Quiote, 
amint a malomra támad. A hátoldalán a halma játék barna-sárga kockái, valamint piros-zöld kontúros 
hadállások a négy sarokban. 

 

2014.3.22. Sapka - Motoros sapka Barna műbőrből több részből szabott, nyakvédővel ellátott sapka.  Az áll alatti kapoccsal rögzítették. Dísze a 
fül melletti szegecs és egy barna, gomb alakú szegeccsel és varrással felerősített, szegett pánt. Finom 
hasított bőrrel bélelték. 

 

2014.3.23. Férfi kesztyű kesztyű - 
Viseletkiegészítő 

Béleletlen barna bőrből varrott ötujjas kesztyű.  A csuklónál alul felvágott, lekerekített végződéssel, a 
kézfejen három letűzéssel. A jobbkezes kesztyűben belül, a csukló alatt  textil címke kék felirattal: körbe 
foglalva: XIV. Kézmű  felirat, alatta a 9-es méretjelzés. 
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2014.3.24. Táska - Vadásztáska Hagyományos formájú bőr vadásztáska, lekerekített alsó résszel. Két nagyobb rekeszre osztott, az első, 
kisebb rekeszben 8 töltény tartására kialakított bőr tokok. Az egészet az alul csattal záródó fedlap védi, rajta 
négyzetes nyomott minta, dísze egy ráapplikált álló szarvas. A hátsó oldala is díszített, keresztben nyomott 
csíkokkal, míg a széles vállpánt varrással díszített. A vállpánt két-két bőrrel burkolt erős fonalból kialakított 
füllel és egy-egy vaskarikával kapcsolódik a táskához. Az egyik karikán csattal rákapcsolt rojt dísz csüng. 

 

2014.3.25. Függönykarnis tartója Alul, felül kiszélesedő, hosszúkás, hátul nyitott fémlemez, hátán rászegecselt kis akasztó, elejére ívelten 
meghajlított, kör alakú végződéssel ellátott rúdtartót szegecseltek. 

 

2014.3.26. Függönykarnis tartója Alul, felül kiszélesedő, hosszúkás, hátul nyitott fémlemez, hátán rászegecselt vas akasztó, elejére ívelten 
meghajlított, kör alakú végződéssel ellátott rúdtartót szegecseltek. 

 

2014.3.27. Függönyrúd vége Két részből összeillesztett,  belül üreges rézlemez henger, melyet a függönyrúd végére illesztettek. Oldal 
ívelt, tetején peremelt, kör alakú kidomborodással. 

 

2014.3.28.1. Cserépkályha oromzati 
csempéje Oromcsempe 

Hasáb alakú cserépkályha oromdísze. Domború, szecessziós, keleties hatású motívumokkal, világosbarna, 
sárgás mázzal bevonva.  Tagolt profilú peremmel, oldalán  geometrikus és többszörös hurkolással kialakított 
díszítmények. Pöttyözött pereme fölött kiugró felső dísz,  fent hármas tagolású keretbe foglalt, stilizált 
zászlós sátrakat ábrázol.  Oldalán fent az agyagba karcolt 27-es típusjelzés. Párhuzamok alapján: 
feltehetően Németh Gábor zalaegerszegi műhelyében készült. 

 

2014.3.28.2. Cserépkályha 
sarokcsempe 

Hasáb alakú cserépkályha csempéje. Domború, keleties hatású motívumokkal, világosbarna, sárgás mázzal 
bevonva. Tagolt profilú peremmel, oldalán többszörös hurkolással kialakított díszítmények. Kifelé hajló 
pereme alatt pöttyözött.  Párhuzamok alapján: feltehetően Németh Gábor zalaegerszegi műhelyében 
készült. 
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2014.3.28.3. Cserépkályha csempe Hasáb alakú cserépkályha csempéje. Domború, keleties hatású motívumokkal, világosbarna, sárgás mázzal 
bevonva. Tagolt profilú peremmel, oldalán többszörös hurkolással kialakított díszítmények. Kifelé hajló 
pereme alatt pöttyözött. Az agyagba karcolt 27-es típusjelzéssel. Párhuzamok alapján: feltehetően Németh 
Gábor zalaegerszegi műhelyében készült. 

 2014.3.29. Gyógyszeres üveg a 
söjtöri patikából 
Gyógyszeres üveg 

Nyolcszögletes alaprajzú öntött, zöld üveg, csapott vállal, peremelt szájjal. Két oldallapján rovátkolás, 
közöttük függőlegesen elhelyezve domború KÜLSŐLEG felirat, az alján St. 150 jelzet.  Az üvegen piros 
keretes és betűs sárgult cimke, felirata: 8/ 21, GYÓGYSZERTÁR /SÖJTÖR / Telefon15. Név..../ kÜLSŐLEG / 
KENŐCS / Exp.  balra: 195. 

 2014.3.30. Gyógyszeres üveg Sötétzöld, henger alakú üveg,  ívelt vállal, szűk nyakkal, peremelt.  Hasán  piros keretelésű és betűs vignetta. 
Felirata: 8/26 GYÓGYSZERTÁR  V. / Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. / Név.... /KÜLSŐLEG / 195   Exp. 

 

2014.3.31. Liszteslapát Sekély, ívelt oldalú, hegyes végű lapát,  nyele kör, végén ovális átmetszetű. 

 

2014.3.32. Paradicsompasszírozó Esztergályozott nyele tagolt, végén gömbbel,  ráillesztett kör alakú passzírozó résszel, melynek aljába 
vájatokat esztergáltak, a tetején két körbefutó vájat díszíti. 

 

2014.3.33. Szódásüveg rekesz Fából fűrészelt falapokból összeszegezett, hosszúkás láda. Alján egy-egy keskeny  falap fogja össze a 
hézagosan elhelyezett fenéklapokat.  Két keskenyebb oldalában lekerekített sarkú fogó, végeit körben 
rászegezett fémszalag erősíti meg. Középen a ládát a két végéhez erősített, lesarkított falappal ketté 
osztották, az ebbe illesztett két-két (összesen 8) farúd képezi a rekeszeket.  A ládába 10 szódásüveg fért. 
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 2014.3.34. Szódásüveg Szódásüveg: zöldes árnyalatú, vastag talpú üvegre illesztett alumínium szódafej. Egyik felében a gyártó cég  
(Egyesült Fém és Gépárugyárak Rt. ), a másikba a szódásüzem tulajdonosának nevét nyomták: KOVÁTS 
KÁLMÁN SÖJTÖR. Űrtartalma fél liter. 

 2014.3.35. Szódásüveg Szódásüveg: vastag falú, színtelen üvegre illesztett ón szódafej nikkelezés nyomaival. Tetejét piros műanyag 
gomb zárja. A cső vége nyitott csőrű madarat formáz. A fej egyik felébe a gyártó cég nevét (Egyesült Fém és 
Gépárugyárak Rt.), a "99% ónbetét" és az 1947-es évszámot,  a másikba a szóda gyártójának nevét 
nyomták: ŐRY SZIKVÍZÜZEM NAGYKANIZSA. Belső csöve fehér műanyag. Fenekén domború jelzetek: Sz, 
illetve 1 L, alatta S. 

 2014.3.36. Szódásüveg Szódásüveg: vastag falú színtelen üvegre illesztett ón szódafej nikkelezés nyomaival. Tetejét ón gomb zárja, 
rajta belenyomott P jelzet. A fej egyik felében a gyártó cég nevét ütötték: téglalap keretbe foglalt felirata: 
HUNGARIA  / 99% ÓNBETÉT / PESTSZTERZSÉBET, mellette rosszul olvasható 1936-os évszám. A másik 
oldalon a szóda gyártójának neve: PIRITY ANTAL KÖRMEND. Belső csöve fehér műanyag. Az üveg fenekén 
olvashatatlan domború jelzetek. 

 2014.3.37. Szódásüveg Vastag, homorú fenekű, színtelen üvegre illesztett egyszerű, alumínium szódafej, jelzés nélküli.  Nyomókarja 
szürke műanyaggal borított. Csöve színtelen üveg. 

 2014.3.38. Szódásüveg Vastag falú, hengeres, színtelen üveg test, rajta piros műanyagból öntött szódafej. Tetején fehér műanyag 
gomb, rövid fém nyomókarja is fehér műanyaggal borított. 
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2014.3.39. Emléktárgy - Lövedék 
hüvelye 

Sárgarézből öntött, esztergályozott lövedék. 

 

2014.3.40. Tintatartó Irizáló üveg, zöld alapon többrétegű, lilás-zöldes árnyalatú  folyatott , amorf mintázattal. A tintatartó 
egyenes szájperemére zsanér mentén mozgatható, préselt vaslemez tető illeszkedik magyal mintával. 
Szecessziós stílusú. 

 

2014.3.41. Tintatartó Szecessziós stílusú, feketére festett fémöntvény tintatartó. Szabálytalan, ívelt formájú, hátul középen 
kiemelkedő fogószerű résszel. Felületét különféle méretű borostyánlevelek, mellettük pöttyözésekkel 
kitöltött vonalak díszítik.  Oldalán a levél mellett  fürtös virág. A két tintatartó üregébe fehér, peremes 
porcelán edényke illeszthető, felhajtható fedelén négy kis levél. Magyar gyártmányú, alján két téglalapban 
jelzetek: Törv. védve, illetve nyilas körökbe foglalt HF , valamint 1017 . 

 2014.3.42. Befőttes üveg Zöld színű, fújt üveg, hengeres, válla ívelt, rövid nyakkal, pereme ívelten kifelé és felfelé hajló, egyenesre 
csiszolt.  Feneke kissé homorú, az anyagban a fújáskor keletkezett zárványok láthatók, a nyakánál ferdült. 

 2014.3.43. Befőttes üveg Zöldes árnyalatú, színtelen, fújt üveg, hengeres, válla ívelten kiképzett, nyakán gyűrűs szájperemmel.  
Feneke kissé homorú, középen kör alakban bemélyített, rajta domború  10 L jelzet. Felületén zárványok, 
nyakán néhol felületi egyenetlenség látható. 

 2014.3.44. Befőttes üveg Színtelen, fújt üveg, hengeres, válla ívelten kiképzett, nyakán gyűrűs szájperemmel.  Feneke kissé homorú, 
középen kör alakban bemélyített, rajta domború, két pötty közé foglalt  6 L jelzet. Felületén zárványok, 
ebből adódóan nyakán belül, fenekén felületi egyenetlenségek láthatók. 
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 2014.3.45. Befőttes üveg Színtelen, fújt üveg, kis talppal, hengeres, öblös hassal, karcsú középrésszel, enyhén kifelé hajló nyakán 
gyűrűs szájperemmmel, felületén zárványokkal. 

 2014.3.46. Borosüveg Zöldes árnyalatú literes üvegpalack, alja kúposan bemélyed. Teste fölfele enyhén öblösödik, ívelt vállal, 
hosszú, szűk nyakkal, szájpereme alatt gyűrűvel.  Vállán kör alakú pecsét, benne  1Lº jelzettel. 

 

2014.3.47. Fakanál Nagyméretű, fából faragott  fakanál, kör átmetszetű nyelének végén átfúrt lyukkal. Kerek feje hátán 
domború, elöl sekély, vége egyenesre kopott. Ezeket a kanalakat  zsírfőzéshez, lekvárkavaráshoz használtak. 

 

2014.3.48. Kés Felső végén ívelten lekerekített, tompa hegyű kés, egyenes pengéjének mintegy kétharmada recézett.  Vége 
felé kissé kiszélesedő, lekerekített nyelére kétoldalról faborítást szegecseltek. 

 

2014.3.49. Süteményes tál Körmöcbányai zöld-rózsaszín mázzal bevont majolika. A tagolt  oldalú talpas tál sekély felületén három 
krizantém, közepük rózsaszín. A virágokat szélükön áttört , rózsaszín mázzal bevont szárak kötik össze.  A 
talpon belül belenyomott  83-as jelzet. 

 

2014.3.50. Gyümölcsös tál Körmöcbányai, színes mázzal bevont majolika. Mind a talp, mind a tál felületét az őszt idéző színű (sárga, 
zöld, barna), domború szőlőlevelek díszítik, középen rózsaszínes szőlőszemek. Pereme a levelek formáját 
követő kontúrral. Talpán belül máz alatti, benyomott jelzet: 857.V., valamint körben V ,B, 8 
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2014.3.51. Dísztányér - Falitányér Körmöbányai, kézzel festett fajansz, sárgás mázzal, szélén karéjos zöld minta. A keresztben elhelyezett 
fűsávon egymással szemben állós fekete, piros taréjos, egyik lábát felemelő kakas és tyúk. Alján perem, 
abban lyuk az akasztáshoz, középen benyomott, máz alatti  jelzés: ötszirmú virág két levéllel, 443-as 
típusszám. Az egyik tányéron az ábra láthatóan nagyobb méretű. 

 

2014.3.52. Süteményes tál Domború mintás, színes mázas majolika süteményes tálca.  A körmöcbányai kőedénygyárban készült, 
domború, zöld leveles piros  gyümölcsökkel: eper, cseresznye, szilva és szőlő. Alján máz alatti, nyomott 
jelzéssel: C, felette félkörben sugarak,  854 sorozatszám. 1900 körül 

 

2014.3.53. Süteményes tál Hosszúkás, peremelt tál, a két végén saját anyagából kiképzett fogóval. Dísze a peremén körbefutó kék csík, 
valamint   három sorban elrendezett különböző színes virágok, középen három csokorral. A talpán körben 
és középen  domborúan kiképzett keret, a középsőben a  Kispesti Gránitgyár zöld, máz alatti jelzése: 
háromszögben három K, középen zöld alapon P. Alatta GRANIT felirat, valamint ovális keretben MADE IN 
HUNGARY felirat. 

 

2014.3.54. Vadász szék Három esztergályozott, alul gömbben végződő, középen és fent kiszélesedő láb. Ezek középen három réz 
csavaranyával felerősített csavar mentén nyithatóak szét. Így nyílik ki a háromszög alakban szabott bőr 
ülőke, melyet sarkainál fogva a fa lábakhoz erősítettek egy -egy csavarral és tárcsa alakú réz alátéttel.  Az 
ülőke egyik sarkát világos bőrdarabbal javították. A három lábat alul egy rászegezett, csatos bőrszíjjal 
fogható össze. 

 

2014.3.55. Vadásztrófea - 
Gombnyársas baké 

Asszimetrikus apró agancsok, őz koponyájából kifűrészelt gombnyársas bak trófea. Alul két helyen átfúrt a 
felerősítés számára. Rajta elöl kézzel, tintával írt felirat: "1909. októbert 15. Alsójára. Tordaaranyos megye". 
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 2014.3.56. Csizma - Katonatiszti 
csizma 

Egy pár fekete tiszti bokszcsizma sámfával a Horthy-korból. Lábfeje két részből szabott, a bokánál elől 
nyelvesen felszabott. Kemény szára hátul varrott, bőrcsík erősítéssel.  A szár végén fonott bőrszalag díszítés 
fut körbe, elején rozetta. Belsejében két bőrfül. Bőr talpa faszegekkel megerősített, sarkán félkörben 
szegecselt, elöl fém talpvassal. 

 2014.3.57.1. Sámfa - Jobblábas Puhafából készült, három részből álló, jobblábas sámfa. A két ívesen kiképzett szárrész közé egy egyenes 
darab illeszkedik. Elülső részén mozgatható lábfejjel, a lábfejre szegezett bőrnyelvvel. 

 

2014.3.57.2. Sámfa - Ballábas Puhafából készült, három részből álló, ballábas sámfa. A két ívesen kiképzett szárrész közé egy egyenes 
darab illeszkedik, ezen egy ívelt, rácsavarozott, rugalmas rész segít a kifeszítésben. Elülső részén 
mozgatható lábfejjel. 

 

2014.3.58. Csizmahúzó L alakú szerszám, szárai kissé íveltek, a hosszabb része kétfelé nyílik, felül ívelt záródással: az így kiképzett 
fogórész segít a csizma felhúzásában. 

 

2014.3.59. Söröskorsó Csiszolt díszű, rubin festésű üveg korsó, talpán sugaras vályatokkal. Oldala egyenes, kissé szűkül, rajta 
ovális, csiszolt formák, valamint egymás felé fordított, háromszög kiszögellésű körök. Fülénél a 
szájperemhez egyenesen illeszkedő,  fordított U alakú csiszolás és vörös kontúr, füle alul laposra csiszolt,  
középen végigfutó  vörös festett csíkkal.  Fedele vörös festésű üvegbetétes ón,  a fülre illesztett  gyűrűhöz  
kapcsolódott. Fent tagolt, visszahajló, kiszélesedő ujjtámasszal. 

 

2014.3.60. Lábas - Befőző lábas Kívül piros zománcos vaslábas, belül kékesszürke márványos zománccal, pereme teljesen visszahajtott, 
szürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén világosszürke jelzet: ROBUR / BUDAFOK / 40 
c/m / 30 l / 12O. Egyik fülén drótból sodrott akasztó. 
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2014.3.61. Lábas - Befőző lábas Kívül piros zománcos vaslábas, belül világos kékesszürke márványos zománccal, pereme teljesen 
visszahajtott, szürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén világosszürke jelzet: ROBUR / 
BUDAFOK / 26 c/m / 55'80/ MSZ. 

 

2014.3.62. Lábas - Befőző lábas Kívül piros zománcos vaslábas, belül  kék-fehér márványos zománccal, pereme teljesen visszahajtott, szürke 
festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén világosszürke jelzet: BONYHÁD / 32 c/m 10 L / 85,50 / 
FÉLNEHÉZ 

 

2014.3.63. Lábas Kívül piros zománcos vaslábas, belül  szürke-fehér márványos zománccal, pereme teljesen visszahajtott, 
szürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén világosszürke jelzet: BONYHÁD / 24 c/m 4 L / 
41,20 / MSZ / FÉLNEHÉZ 

 

2014.3.64. Lábas Kívül piros zománcos vaslábas, belül  szürke-fehér márványos zománccal, pereme ívesen kihajló, szürke 
festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén nehezen olvasható, kopott jelzet: BONYHÁD / 22 c/m 
3 L /  FÉLNEHÉZ / MAX [ FOGY ÁR] / 39,90. Talpán a zománcozó állvány három nyomával. 

 

2014.3.65. Edény - Fazék Kívül piros zománcos vasfazék, belül szürke-fehér márványos zománccal, pereme ívesen kihajló, 
világosszürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén jelzet: BONYHÁD / 22cm M 6 L /  
FÉLNEHÉZI.o. / MAX fogy ár. 

 

2014.3.66. Edény - Fazék Kívül piros zománcos vasfazék, belül  szürke-fehér márványos zománccal, pereme ívesen kihajló, világos 
szürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén jelzet: BONYHÁD / 20cm M 4 L /  FÉLNEHÉZI.o. 
/ MAX fogy ár/47,40 

 

2014.3.67. Lábas Kívül piros zománcos vasfazék, belül  szürke-fehér márványos zománccal, pereme teljesen visszahajtott, 
keskeny, világos szürke festéssel. Két egyenesen álló, ráforrasztott füllel. Fenekén jelzet: oroszlános 
motívum, mellette F45'30/ BONYHÁD / 42cm M 16 L 
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2014.3.68. Lábas Kívül barna zománcos vasfazék, belül  szürke-fehér márványos zománccal, pereme teljesen visszahajtott, 
széles, világos szürke festéssel. Két egyenesen álló, ráforrasztott füllel. Fenekén jelzet: pöttyös kendős női 
fej/LAMPART/RADIO/ 34cm 10 L 

 

2014.3.69. Lábas Kívül barna zománcos vasfazék, belül  szürke-fehér márványos zománccal, pereme teljesen visszahajtott, 
széles, világos szürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén jelzet: pöttyös kendős női 
fej/LAMPART/RADIO/ 40cm 16 L 

 

2014.3.70. Lábas Kívül piros zománcos vasfazék, belül  szürke-kék márványos zománccal, pereme ívesen kihajtott, széles, 
világos szürke festéssel. Két ferdén álló, ráforrasztott füllel. Fenekén jelzet két egymás alatti keretben: ZOM 
SZÖV/JÁSZKISÉR/29,4.../MAX FOGY ÁR. Alsó keretben: 20 cm - 2L/23,20 Ft 

 

2014.3.71. Fedő Piros zománccal bevont,  ferdén kifelé hajló peremmel, szélén körbefutó fekete csíkkal. Lapjának közepén 
kör alakú kiemelkedéssel, ráforrasztott füllel. Fül alatt jelzet: BUDAFOK/36C/M 34/MSZ 

 

2014.3.72. Váza A Tófeji Kerámia Üzem jellegzetes díszműkerámiája. Alacsony, hengeres, enyhén szélesedő testű, nagyon 
keskeny vállú, kerek szájrészén kis perem. Belül sárga, kívül jellegzetes narancsvörös alapmáz fedi, melyre 
szivacsolással felvitt sárga díszítőmáz került. A díszítés adja rusztikus formáját. fenekén bekarcolva 
készítőjének jele látható. 

 2014.3.73. Kosár - Fáskosár Fűzfavesszőből font, U alakú fáskosár, hozzáfont téglalap alakú, kifelé szélesedő talppal. Középen 
keresztben ívelt füllel, ez három ágból áll: kettő rászegezett, kétfelé nyílik, a középső  a fonás közé hurkolt, 
belül visszahajtott, szegezett. A fül dísze a két vékony vesszőből összefont szál, mely oldalt hurkolt, a 
tetején felül végighúzott, szegezett. 

 

2014.3.74. Játék - Lábas Alumínium edény, egyenes falú, visszafordított szájperemmel. Két  rászegecselt füle vízszintesen áll. 
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2014.3.75. Fedő Középkék zománccal bevont, ferdén kifelé hajló peremmel, szélén körbefutó fekete csíkkal. Tetejének 
közepén kör alakú kiemelkedéssel, ráforrasztott, szögletes füllel, alatta domború 13-as számmal. 

 

2014.3.76.1. Ágynemű - Paplanhuzat A fehér vászonhuzat széle visszahajtott, a hajtás szélén megerősített sáv, rajta körben gomblyukak: ezekkel 
erősítették a paplanra varrott textilgombokhoz. A felső sáv kicsit szélesebb, ebbe gépi hímzéses díszítést 
varrtak.  Ennek ismétlődő motívumai:  leveles virágok között két inda fog köre egy stilizált virágot, felette 
körben három sávban négyzetes lyuksor, amit ovális lyukhímzéses sor koronáz. 

 

2014.3.76.2. Ágynemű - Párnahuzat A fehér vászonhuzat a hátán gombolódik, 7 db fehér pamuttal bevont gombbal. Elején a díszítés a téglalap 
alakban körbefutó gépi hímzés, ami azonos a paplan díszével. Ismétlődő motívumai:  leveles virágok között 
két inda fog köre egy stilizált virágot, felette körben három sávban négyzetes lyuksor, amit ovális 
lyukhímzéses sor koronáz. 

 

2014.3.77. Ágynemű - Paplanhuzat A fehér vászonhuzat széle három oldalán visszahajtott, a hajtás szélén megerősített sáv, rajta körben 
gomblyukak: ezekkel gombolták a paplanra varrott textilgombokhoz.  A felső részhez  széles sávot varrtak, 
melyet a paplanra hajtottak. Alján gomblyuksorral, szélét hullámosra szabták, hullámosan szegték, 
lyukhímzéssel díszítették.  A visszahajtott rész közepén szecessziós hatású,  pöttyökkel körbefoglalt GI 
monogram. 

 

2014.3.78. Ágynemű - Párnahuzat Fehér vászonhuzat, az alján hátul gombolódik 6 db fehér pamuttal bevont gombbal. Dísze a letűzött, dupla 
szél, melyre elszórva ferdén elrendezett, különböző méretű lyukakat hímeztek. A párna felső harmadában 
levelekkel átfont GI monogramot hímeztek. 

 

2014.3.79. Ágynemű - Párnahuzat Fehér, díszes vászonhuzat, az alján hátul gombolódik 7 db fehér pamuttal bevont gombbal. Dísze középen a 
téglalap alakban felvarrt virágmintás, azsúrozott gépi hímzéses csík, melyet két szélén farkasfogas csíkkal 
szegtek. E betétet   a huzat széléig futó hármas piésor keretezi. Három oldalról cakkozott, hullámos szegésű, 
virág- és azsúrdíszes batiszt fodrot is varrtak rá, szintén farkasfogas szegővel. 
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2014.3.80. Ágynemű - Párnahuzat Egykor fehér vánkoshuzat, az alján hátul 5 db pamuttal bevont gombbal záródik. Dísze a három oldala 
mentén végigfutó szecessziós  - virágos, geometrikus elemekből álló - gépi fehérhímzés. A fő motívum egy 
egyenes talpú, ívelt tartóra helyezett  nagyobb virág, abból félkörívben kinyúló bimbók, amiket apró 
pöttyök és virágok füzére, alatta különálló, négyzetes formába helyezett ötszirmú virágok kötnek össze. 

 

2014.3.81. Ágynemű - Párnahuzat Fehér vászon vánkoshuzat, az alján hátul 6 db pamuttal bevont gombbal záródik. Dísze a három oldala 
mentén varrt dupla szegélyén végigfutó gépi fehér hímzés. Motívuma: egy inda feje alatt három különböző 
méretű lyuk.  A felső harmadában hímzett monogrammal: M betű egy nyitott, fordított S-sel díszített 
hatszögbe foglalva. 

 

2014.3.82. Ágynemű - Párnahuzat Finom fehér vászon vánkoshuzat, az alján hátul 6 db pamuttal bevont gombbal záródik. Dísze a három 
oldala mentén varrt hatsoros pié, mely kifut a párna széléig. Középen monogram: M betű, melyet egy 
fordított S-sel díszített nyitott hatszög fog közre. 

 

2014.3.83. Ágynemű - Lepedő Két végből szabott, középen összevarrt fehér vászonlepedő, több helyütt stoppolt, a két szélén foltozott. 
Feltehetően két középen kilyukadt lepedőből varrtak egyet, azért van a szélükön a foltozás. 

 

2014.3.84. Terítő - Tálcakendő Fehér lyukhímzéssel díszített, téglalap alakú kendő, melynek széleit cakkosan és hullámosan szegték, 
körben háromleveles ágakkal. Közepén csigavonalban tekeredő lyukhímzéses gyöngysör fog közre egy 
hatszirmú virágot, a rövidebb oldalon négy-négy leveles ág köt össze egy-egy virágot. A virágok alatt U 
alakban elhelyezett lyukhímzéses, apróbb gyöngysorok. 

 

2014.3.85. Szekrénycsík Fehér vászon csík,  széle négy félkör alak, cakkos szegett  széllel, bennük lyukhímzéses leveles ág, alatta 
gyönygysor, felette Richelieu, azaz riseliő technikával hímzett, egymásba kapcsolódó szalagcsokrok. A két 
szélén fent egy-egy cérnából varrt akasztó. 

 

2014.3.86. Szekrénycsík Fehér vászon csík, alsó széle három félkör alak, cakkos szegett  széllel, bennük lyukhímzéses leveles ág, 
alatta gyönygysor, felette Richelieu, azaz riseliő technikával hímzett, egymásba kapcsolódó szalagcsokrok. A 
két szélén fent egy-egy cérnából varrt akasztó. 
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2014.3.87. Szekrénycsík Sűrű szövésű vászon, alja azsúrozott, felette rózsaszín, piros fonállal kivarrott keresztszemes minta: 
lépcsőzetesen kialakított, geometrikus hatású, egymásba kapcsolódó V formákban négyszirmú virág. Két 
darabnak a függőleges széle, míg egynek a felső, hosszabb széle szegetlen. 

 

2014.3.88. Terítő - Asztalterítő Vastag fehér pamutfonálból horgolt, szellős mintázatú terítő. Kerek, hegyes levelű virágokat négyszirmú 
virágok kötnek össze, a terítő szélén a fő motívum hegyes szirmait hullámos széllel zárták le. A 20. század 
közepének jellegzetes lakberendezési darabja. 

 

2014.3.89. Terítő - Asztalterítő Szürke lenvászon, két vége szegett, a másik kettő szegetlen. Nyomott , színes mintái: margarétából, 
búzavirágból,  sárga virágokból és búzakalászból kötött mezei virágcsokrok között elszórtan zöld levelek és 
margaréták. 

 

2014.3.90.1. Játék - Ágy Diófából fűrészelt, támlái alul és felül körívesek, előlapján betétet imitáló kör alakú vájattal. Lábai kifelé 
hajlók. Oldaldeszkái csapoltak, betétje fenyőfából készült,  amit a támlákhoz ragasztott faléc tart. A 
parasztpolgári lakások bútoraira emlékeztet. 

 

2014.3.90.2. Játék - Asztal Diófából készített asztal, lekerekített sarkú lappal. Alatta tömör lap, melynek levágott sarkaihoz négy, ívelt 
lábat csavaroztak. A parasztpolgári enteriőrök asztalaira emlékeztet. 

 

2014.3.91. Játék - Szék Diófából készített szék, lesarkított, elöl ívelt, hátrafelé szűkülő ülőlappal. Ebbe illesztették a szűk, felső 
harmadában  átlyukasztott, ívelt oldalú és tetejű háttámlát. A támlát az ülőlapba csapolták, alul kis csappal 
rögzítették.  Az ülőlaphoz az alján két  merevítőt szegeztek, ebbe ragasztották a négy kifelé álló, 
nyolcszögletű átmetszetű lábat.  A parasztpolgári enteriőrök székeire emlékeztet. 
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2014.3.92. Játék - Ágy Bükkfából fűrészelt, támlái alul és felül körívesek, lábai kifelé hajlók. Oldaldeszkái csapoltak, betétje 
fenyőfából készült,  amit a támlákhoz ragasztott faléc tart. A parasztpolgári lakások bútoraira emlékeztet. 

 

2014.3.93. Játék - Toalett tükör Tölgyfa lemezből fűrészelt, szegezett apró bútordarab. Háttámlája a középen a nagy tükör tartására szolgál, 
fent ívelt peremmel. A támla előtt kétoldalt két lábakon álló ajtós szerkényke, melynek lapja szélesebb, 
mint a teste. Ajtaja apró, rovátkolt réz gombbal nyitható. Felette két kisebb nyílás, ezekbe valamikor képet 
tettek. A bútor fő kontúrjait festett fekete csíkokkal emelték ki. 

 

2014.3.94. Játék - Mosdóállvány Rézhuzalból hajlított négy ívelt lábon álló, kékre festett fémlapokból álló mosdóállvány. Alsó lapja mind a 
négy oldalán peremelt, míg a felső lap elöl nyitott. Közepén a lavór számára kivágott kör, mögötte két 
hengeres tartó közé illesztett, fém keretbe foglalt mozgatható, tetején lekerekített tükör. 

 

2014.3.95. Játék - Szappantartó Fehér porcelánból készült, fehér mázas, az égetés során kissé deformálódott szappantartó. Téglalap alakú, 
kifelé nyúló peremmel, fenekén háromszor áttört mélyedéssel.  A 2014.3.94-es leltári számú mosdóállvány 
tartozéka lehetett. 

 

2014.3.96. Játék - Fogkefetartó Fehér porcelánból készült, fehér mázas, az égetés során kissé deformálódott. Hosszúkás téglalap alakú, 
kifelé nyúló peremmel, fenekén két bordával.  A 2014.3.94-es leltári számú mosdóállvány tartozéka lehetett 
a 95-ös sorszámú darbbal együtt. 

 

2014.3.97. Lavór Játék - Mosdótál Porcelánból készült fehér mázas lavór. Kör alakú, pereme kifelé hajló, alja peremelt.  A 2014.3.94-es leltári 
számú mosdóállvány tartozéka lehetett  több tárggyal együtt. 
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2014.3.98. Játék - Kancsó Porcelánból készült fehér mázas kancsó. Hasas, fent nagyméretű, ívelt kiöntő csőrrel, ívelt füllel. A 
2014.3.94-es leltári számú mosdóállvány tartozéka lehetett. 

 

2014.3.99. Játék - Vödör Porcelánból készült fehér mázas edény, alja mázatlan, rajta  belevésett 1. szám. Szája peremelt, alatt két 
oldalt  átfúrt, valószínűleg a fogantyú számára.  A 2014.3.94-es leltári számú mosdóállvány tartozéka 
lehetett  több tárggyal együtt. 

 

2014.3.100. Játék - Tálaló tál Porcelánból készült fehér mázas pecsenyés tál.  Ovális, feneke peremelt, szájpereme kifelé hajló, négy 
részre tagolt, ívelt. 

 

2014.3.101. Játék - Tálaló tál Porcelánból készült  fehér mázas edény. Négyzetes formájú, mély, kissé kiemelkedő sarokkiképzéssel. 

 

2014.3.102. Játék - Szószos tál Porcelánból készült fehér mázas edény, talpa kerek, teste ovális átmetszetű, elöl kiemelkedő kiöntő résszel, 
ezzel szemben felül egyenes, alul ívelten visszahajló fogantyúval. 

 

2014.3.103. Játék - Lábas Fazekas termék,  világos sárgásbarna mázzal bevont, (talpa mázatlan) kerámia, sekély, kifelé hajló 
szájperemmel, egy füllel. 
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2014.3.104. Játék - Kuglófsütő Sárgásbarna mázzal bevont agyagedény. Talpa sima, mázatlan, vájatos oldala felfelé öblösödik, kifelé hajló 
szájperemmel. Vásárokban árultak a fazekasok ehhez hasonló apró edényeket a gyermekek számára. 

 

2014.3.105.1. Asztal - Szalongarnitúra 
asztal 

Eklektikus stílusú szalonasztal. Ovális, karéjos asztallapja és kávája bükkfa, diófa furnérral borított, felül 
középen gazdag réz berakással: a két végén sarkított, kerek záródású, keskeny keretben a középső 
virgácsokrot tagolt, akantuszleveles, indadíszes, vastagabb, szintén tagolt keret díszíti. Négy lába 
többszörösen tagolt, diófából esztergályozott. Középen összefonódó, esztergályozott díszű, ívelt átkötőkkel. 

 

2014.3.105.2. Fotel - Szalongarnitúra 
része 

Eklektikus garnitúra darabja. Bükkfa, diófával furnérozott, két hátsó lába tömör diófa.  Mind a négy lábában 
kerék. A háttámla fent ívelt, teteje esztergályozott, balusztrádos, réz rátétes dísszel. Az alsó keretén 
faragott, áttört mintával. Kissé ívelt, részben kárpitozott, egyenes karfával, mely egy esztergályozott 
tartóval kapcsolódik az ülő rész keretéhez. Piros, áttört mintás bársonnyal kárpitozott. 

 

2014.3.105.3. Szalongarnitúra tartozéka 
Szék - Karszék 

Eklektikus garnitúra darabja. Bükkfa, diófával furnérozott, két hátsó lába tömör diófa.  Mind a négy lábában 
kerék.  A háttámla fent ívelt, teteje esztergályozott, balusztrádos, réz rátétes dísszel. Az alsó keretén 
faragott, áttört mintával. Kissé ívelt, faragott, alacsony karfával.  Piros, áttört mintás bársonnyal kárpitozott. 

 

2014.3.105.4. Szalongarnitúra tartozéka 
Kanapé 

Eklektikus garnitúra darabja. Bükkfa, diófával furnérozott, két hátsó lába tömör diófa, első négy lába tagolt, 
esztergályozott, a háttámla tetején ballusztrádos díszítés, esztergályozott tetején préselt réz rátétek. Kissé 
ívelt, alacsony karfával. Piros, áttört mintás bársonnyal kárpitozott. 

 

2014.3.105.5. Szalongarnitúra tartozéka 
Lábtartó - Kanapé 
lábzsámolya 

Eklektikus stílusú szalongarnitúra kanapéjának tartozéka. Piros, nyomott mintás kárpittal bevont, négyzetes, 
elején ívelt  oldalú, hátrafelé lejtősen kiképzett lábzsámoly. Négy apró pogácsa lábon áll. 
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2014.3.106. Szekrény - Tálalószekrény Eklektikus stílusú tálalószerkény. Teste tölgy, furnérozása diófa. Két részből áll, alsó részén márványlappal. 
Faragott díszekkel, profilált párkánnyal. Ajtajai profilált lécekkel keretezett diógyökér keretbetétekkel 
díszítettek, ovális, műanyag kulcscimkékkel.  A felső rész elől ívelt, oroszlánfejes lábon áll, hátsó része 
keretbetétes. Négy pogácsa lábon áll. Felső részének hátára D 64 jelet festettek. 

 

2014.3.107. Szekrény - Ruhásszekrény Eklektikus stílusú tükrös ruhásszekrény. Három részből áll,  tetején profilált párkányzattal, oszlopok 
szegélyezte ajtókkal. Teste tölgyfa, furnérozása diófa.  Középső ajtajába nagy tükröt foglaltak, belül 
akasztós. A  két oldalsó szekrény ajtaja keretbetétes, benne polcok. Négy pogácsa lábon áll. 

 

2014.3.108. Toalett asztal - Tükrös 
toalett asztal 

Eklektikus stílusú bútordarab.  Teste tölgy, furnérozása diófa. Két részből áll, alsó részén márványlappal. A 
kétfiókos asztal esztergályozott lábait íves átkötők rögzítik a  tükrös háttámlához. A hatalmas tükröt tagolt 
oszlopok keretezik, alján az asztalhoz rögzíthető. Keretén fent tagolt párkányzat. 

 

2014.3.109. Asztal Asztal tömör diófából készült ovális asztallappal, kávája diófa furnérral borított. Négy lába íves, hattyúnyak 
formájú végződéssel. 

 

2014.3.110. Szék Pácolt bükkfából készített dúsan díszített, esztergályozott elemekből álló szék, a fa részek közé fogott fonott 
ülő és hátlappal. Az ülőlap fa kerete dió furnérral borított. A lábakat átkötő merevíti. 
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2014.3.111. Asztal - Játékasztal Fenyő alapon dió furnérral borított asztal. Diófából esztergályozott, tagolt lábakkal, köztük íves kötéssel. 
Dupla, négyzet alakú lapja négy részre osztott. Tetején keretbe foglalt, intarziás ében és juhar sakktábla. A 
zsanérok mentén mozgatható lapok kártyaasztallá nyithatóak. Belül  zöld posztóval borított, négy sarkán 
kerek, kissé öblös réz pénztartókkal, és rézből öntött, tagolt, becsavarozható gyertyatartókkal. Középen egy 
fiókkal, melyet kétoldalról ki lehet húzni, ezért mindkét oldalára kis fa húzógombot helyeztek. A fiókjában 
32 db sakkfigura volt. Leltári számuk: 2014.3.122. 

 

2014.3.112. Asztal - Szalonasztal Szalonasztal furnérozott ovális lappal, esztergályozott, faragott díszű, ívelt lábakkal. A két szélén V alakban 
formált átkötés, közepén kiemelkedő, rózsás faragvánnyal. 

 

2014.3.113. Szekrény - 
Mosdószekrény 

Mosdószekrény szürke márványlappal, a lapon hátul ívelt támaszték. Teste fenyő, ajtaja és fiókjának 
előlapja tölgy,  az ajtó keretbetétes. Benne egy polccal. 

 

2014.3.114. Asztal - Zsúrasztal Thonet típusú zsúrasztalka. Gőzölt bükk, barna páccal színezett. Hengeres, alján finoman kifelé hajló 
lábakkal, három oldalán ívelten kapcsolódó átkötővel. Elején hiányzik a káva, oldalsó káváján belül csúszka a 
kisebb asztal számára. Ezeket a zsúrasztalokat egymásba csúsztathatóan készítették, általában négy darabos 
volt egy szett. 

 

2014.3.115. Kép keretben - Hímzett 
falikép keretben 

Piros bársonyra színes selyemfonállal hímzett kép: fehér kócsagot és vízinövényeket: liliomot, nádat, sást 
ábrázol.  Faragott kerete egymáson átnyúló ágakat mintáz, tetején áttört, leveles mintázattal. 
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 2014.3.116. Állvány - Virágtartó 
állvány 

Lefelé szétálló, négyzetes átmetszetű, vége felé kissé szűkülő lábakon álló virágállvány, tetején négyzet 
alakú lappal. A lábakat átkötők stabilizálják, az átkötőt és az ívelt megoldású  felső peremet mind a négy 
oldalon három léc köti össze. Festése barna, hólyagos felületű. A verandák, előszobák tipikus berendezési 
tárgya volt. 

 

2014.3.117. Prés - Sajtprés Tölgyfából fűrészelt vaskos szerkezet. Lába két, előre- és hátranyúló, vízszintes léc, amit egy edényre 
fektették. A lábra egy téglalap alakú vastag lapot erősítettek, ennek oldalába illeszkedik a négyzetes, fent 
fecskefarkas csapolással összeerősített állvány, melyet még kétoldalt egy-egy vasrúddal is megerősítették. 
Közepébe egy kétkarú vas karral forgatható vas orsót süllyesztettek, ezzel mozgatható az alsó, kisebb, 
csonkagúla alakú lap. Sajt, disznósajt préselésére használták. 

 

2014.3.118. Szénkénegező fecskendő Nagy, hengeres réztartály  fém alkatrészekkel. Felső oldalán csavaros fedelű szűk beöntő nyílás, alsó végén 
szűkebb, hengeres rész. Ezen egy szeleppel, csavaros fedéllel ellátott, a nyomást szabályozó tartozék. Egyik 
oldalán vízszintesen kinyúló lábtámasz. Hegyes,  négyzetes átmetszetű szúró végének alsó oldalán apró 
lyukkal.  Ezt szúrták a földbe, s a lyukon távozott a vegyszer. A tartályban dugattyú mozog, fent tárcsás 
nyomóval, alatta kétoldalra nyúló fogója esztergált, fémre erősített  fa. Felső részén feliratok: 
EGYSZERŰSÉG SCHOTTOLA ERNŐ Budapest. Alján domború betűkkel jelzet: 80389 Magyar-Osztrák 
szabadalom. A Filoxéra járvány idején használták, szénkéneget fecskendeztek vele a szőlő gyökérzetéhez. 

 

2014.3.119. Láda - Tároló láda Sarkain fecskefarkú csapolással összeerősített, téglatest alakú fenyőfa láda. Zsanér mentén felemelhető 
fedelét kétoldalán fejelőléc keretezi, mely megakadályozza a fa vetemedését. Belsejében kb. a 
kétharmadánál egy vájatos léc egykor rekesztő lap behelyezésére szolgált. Oldalára két fém fogó fület 
erősítettek, zárható volt, elején díszes, préselt fém kulcs címkével. 

 2014.3.120. Állvány - Mosdóállvány Hengeres, üreges vasrúdból formázott lavór tartó állvány. Három, középen hasasodó, ívelt lába szűkül, majd 
szélesen kifelé hajlik, végein a hengeres vasba illesztett, mancsot formázó végződéssel. Fent rászegecselt 
gyűrűvel, ahol a láb szűkül, ott egy lap, felette karika képez peremet. Ide helyezték a kancsót és a 
szappantartót. Fehérre festett. 

 2014.3.121. Polc - Kamrapolc Zöldre festett polc oromzatán díszléccel. Oldalfala ívelt vonalú, három polccal, a polcok elején szegőléccel. 
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2014.3.122. Fatér József Ferenc 
hagyatékából származó 
játékasztal tartozéka Játék 
- Sakkfigurák 

Esztergályozott, faragott 32 darabos sakkészlet.  A király és a királynő stilizáltak, a többi bábú szokványos 
formájú, míg a lovat faragott sörénnyel és fejjel készítették. Az egyikük pótolt, utólag faragott. Aljukra zöld 
vásznat ragasztottak. A 2014.3.111. leltári számú játékasztal fiókjában tartotta tulajdonosa. 

 

2014.3.123. Párna - Díszpárna Gobelin öltéssel, gyapjúfonalból varrt  kerek díszpárna. Elején  fekete alapon színes (piros, szürke, zöld, kék)  
virágcsokor: kinyílt és bimbós pipacs és búzavirág zöld levelekkel. A hímzést erősen ráncolt, piros selyemsáv 
keretezi, alja egy másik, fakóbb színű anyaggal borított. A  2014.3.105.4.  leltári számú kanapét díszítette 
társával együtt. A 20. század első felének tipikus lakberendezési darabja volt. 

 

2014.3.124. Párna - Díszpárna Gobelin öltéssel, gyapjúfonalból varrt  kerek díszpárna. Elején  fekete alapon színes (piros, sárga, barna, 
zöld, rózsaszín)  virágcsokor: három kinyílt rózsa és két bimbó. A hímzést erősen ráncolt, sárga selyemsáv 
keretezi, alja rózsaszín anyaggal borított. A  2014.3.105.4.  leltári számú kanapét díszítette társával együtt. A 
20. század első felének tipikus lakberendezési darabja volt. 

 

2014.3.125. Szőnyeg Élénk színű gyapjúfonálból kézzel csomózott kisméretű szőnyeg. A piros, fekete, drapp és barna mintázat 
közös hatása meleg árnyalatú vörös. Körben keretbe foglalt csillagok, beljebb futó kutya motívum keretezi a  
pöttyözéssel határolt  egész és fél rombuszokat, bennük geometrikus mintázat. Két keskenyebb végén 
csomózott rojtok, utólag rövidre vágva. A 20. század első felének tipikus lakberendezési darabja volt. 

 

2014.3.126. Gyertyatartó Alacsony, hengeres gyertyatartó, a talp és a felső gyűrű között ívelten szűkül,  kézzel formázott, piros, 
rózsaszín, sárga rózsák, bimbók és levelek díszítik. Felső szélén és a gyertyát tartó perem körül arany csíkkal. 

 2014.3.127. Kegytárgy - Szobor Fehér, tagolt talapzaton álló koronás Mária alak, egyik kezében jogar, bal karjában a szintén koronás, 
ruhátlan Jézus. A fehér porcelán figurákat színesre festették: Mária haja világosbarna, a redőzött, hosszú 
ruha lila, a palástot oldalán kékkel jelölték, mindkét korona elöl piros. A talapzat elején két bordát és a 
jogart arannyal festették ki. A talapzat hátoldalán belenyomva  148 jelzet 
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2014.3.128.1. Angyalka kosárral 
Dísztárgy - Vitrindísz 

Ülő, göndör hajú angyalfigura, lábait kinyújtva tartja, balját kissé felemeli. Bal kezét előre nyújtja, jobbjával 
egy  cakkos szélű kosárra könyököl. A hátán apró szárnyak nyomai. Haja világosra festett, arcocskája piros, 
szeme kék. Ágyékkötőjén és a kosáron apró arany pöttyökkel. 

 

2014.3.128.2. Angyalka kosárral 
Dísztárgy - Vitrindísz 

Ülő, göndör hajú angyal figura, lábait kinyújtva tartja, jobbját kissé felemeli. Jobb kezét a melle elé tartja, 
bal karját felemeli, miközben egy cakkos szélű kosárra könyököl. A hátán apró szárnyak nyomai. Haja 
világosra festett, arcocskája piros, szeme kék. Rózsaszín ágyékkötőjén és a kosáron apró arany pöttyökkel. 

 

2014.3.129. Hason fekvő kisfiú 
Dísztárgy - Vitrindísz 

Térd alatt érő ruhácskában, valamint csipkés rékliben hason fekvő, mezítlábas gyermek. Bal karját a hasa alá 
helyezi, bal térdét felhúzza, miközben jobbjára támaszkodva fejét felemeli,  balra néz. Jobb lábát kinyújtva 
tartja. Haját és a csipkét világosbarna festéssel jelezték, arca is festett.  Hasán belenyomott 373 jelzet. 

 2014.3.130. Üveg - Sósborszeszes üveg 
bolti címkével 

Színtelen, áttetsző üvegből formába préselt, kisméretű palack. Aljába belenyomott perem és domború, 40-
es szám. Fala egyenes, válla ívelt, nyaka szűk, egyenes, ferdén levágott peremmel. Hasára kék alapon fehér 
betűs, pajzs alakú címkét ragasztottak. Felirata: TARTALMAZ / 50% TISZTA SZESZT / MENTHOLOS / 
SÓSBORSZESZ / PARFÖKÉMIA / VEGY.VÁLL.. / BUDAPEST. Beledugva egy apró parafa dugó. 

 

2014.3.131. Tárca - Cigarettatárca Kétszárnyú, hatos zsanér mellett mozgatható, kissé domború felületű tárca. Felső bal sarkában belevésett 
címer:  függőlegesen kettéosztott pajzsban két egymás felé forduló, ágaskodó oroszlán, alattuk mező ferde 
rovátkolással, felettük szintén rovátkolt mező csillaggal és holddal. A leveles pajzstakaró felett sisakrostély, 
felette sasszárnyak fognak közre egy ágaskodó oroszlánt. Oldalán benyomható záró szerkezet. Belsejében 
egyik oldalon felül,a másikon alul két-két kis szögletes fül, melybe sárga zsinórt illesztettek: ez a cigarettákat 
tartotta. Belső keretén fémjelek: 900 / egy zárt korona, valamint  BC monogram. 

 

2014.3.132. Szűrő - Szűrő edény Kívül kék, belül fehér zománccal bevont, préselt vaslemezből készített, lyuggatott aljú, kétfülű edény. 
Talpán stabil peremmel, oldala felfelé öblösödik, száján fekete csík.  Alján kék márkajel: ovális keretben két 
egymásba fordított  M-szerű jel, alatta olvashatatlan jelzés, valamint 28 cm. Pereme alatt  ráforrasztott 
tartó a kerek fém akasztó számára. 
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2014.3.133. Kuglófsütő Kívül kékre, belül fehérre zománcozott kuglófsütő. Felső széle sima, külső peremen akasztónak szánt fül, 
abban S alakú, összenyomott fém karika. 

 

2014.3.134. Zsírosbödön Edény - 
Tároló edény fedővel 

Kívül rózsaszínű, belül csontszínű mázzal bevont, kerek talpú, hasas edény, kifelé hajló egyenes peremmel. 
Alatta két befelé forduló, ívelt, vízszintesen elhelyezett füllel. Alján belenyomva egy olvashatatlan 
sorozatszám. Fedele peremes, íves kiképzésű, közepén egy gombbal, peremén pedig a kanál számára 
kiképzett lyukkal. A fedél mázazása eléggé elnagyolt, az edény fülénél is repedezett a máz. Zsolnay 
gyártmány, 1880 körül. 

 

2014.3.135.1. Játék - Indián figura Zöldesbarnás ovális alapon terpeszben álló, harci díszbe öltöztetett indián figura.  Fém vázra kompozit 
anyagból készült, festett. Fején tolldísz, bal kezében dárdát tart, jobbját előre lendíti. A talp alján kartusba 
foglalt zsinórírás: Elastolin, alatta szögletes keretben Germany felirat. 

 

2014.3.135.2. Játék - Indián figura Zöldesbarnás ovális alapon féltérdre ereszkedő, harci díszbe öltöztetett indián figura.  Fém vázra kompozit 
anyagból készült, festett. Fején tolldísz,  kezében íjával lövésre kész.  A talp alján kartusba foglalt Elastolin 
felirat zsinórírással, alatta szögletes keretben Germany felirat. 

 

2014.3.135.3. Játék - Indián figura Zöldesbarnás ovális alapon álló, harci díszbe öltöztetett indián figura, amint támadásba lendül.  Fém vázra 
kompozit anyagból készült, festett. Fején kettős tolldísz, baljában színes festésű pajzs.  A talp alján kartusba 
foglalt Elastolin felirat zsinórírással, alatta szögletes keretben Germany felirat. 
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2014.3.136.1. Játék - Cowboy Hason, kezében puskát tartó, lőállásban fekvő, széles karimájú kalapot viselő figura.  Fém vázra kompozit 
anyagból készült, festett. Khaki színű, oldalán színes csizmanadrágot, barna csizmát visel, inge és kalapja 
szürke. Vállán átvetve fekete tölténytartó heveder, oldalán kétoldalt kés és barna töltény- és pisztolytáska. 
Jelzetlen Elastolin figura. 

 

2014.3.136.2. Játék - Cowboy Zöldre festett ovális alapon álló, puskáját mindkét kezével ütésre emelő figura.  Fém vázra kompozit 
anyagból készült, festett. Barna csizmát, sárga csizmanadrágot, piros inget visel, nyakában zöld kendő, 
fekete övén késtartó. Széles karimájú, szürke kalapot visel. Aljába ovális kartusban: Elastolin Germany 
felirat. 

 

2014.3.137. Játék - Lovas katona A német hadsereg lovas katonája, fém vázra kompozit anyagból készült, festett. Lépő lovon ülő figura, khaki 
színű egyenruhájában, fején sisak, hátán átvetett puska. A figura hosszúkás, barna alapon áll, rajta domború 
betűkkel: ELASTOLIN GERMANY. 

 

2014.3.138. Játék - Katona A német hadsereg katonája, fém vázra kompozit anyagból készült, festett. Gyalogos, hason fekszik, előtte 
két fatörzs, arra támaszkodik. Zöldes térdnadrágot, csizmát, khaki színű zubbonyt, fején sisakot visel. Bal 
kezében egy távcsövet tart. Hasán belenyomott felirat kartusban: ELASTOLIN GERMANY. 

 

2014.3.139. Játék - Katona A német hadsereg katonája, fém vázra kompozit anyagból készült, festett figura. Hason fekszik, két kezével 
egy hengeres, két végén szélesebb tárgyat emel fel.  Zöldes térdnadrágot, csizmát, khaki színű zubbonyt, 
fején sisakot visel. Hasán belenyomott felirat kartusban: ELASTOLIN. 

 

2014.3.140. Játék - Katona A német hadsereg katonája, fém vázra kompozit anyagból készült, festett figura. Zöldre festett alapon, 
oldalára támaszkodva fekszik, mellette rádiós felszerelés, jobbjában fülhallgató.  Zöldes térdnadrágot, 
fekete csizmát, khaki színű zubbonyt, fején sisakot visel. Talpán belenyomott felirat: ELASTOLIN GERMANY. 
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2014.3.141. Játék - Hadijáték figurája Hadijáték stilizált figurája, fém vázra kompozit anyagból készült, festett. Harcállásba helyezett két zöld 
Sisak, valamint két felemelt, keresztbe tett puska. Talpán belenyomott felirat: ELASTOLIN . 

 

2014.3.142. Játék - Katona A német hadsereg egyenruháját viselő, négyszögletes talpra helyezett katona.  Fém vázra kompozit 
anyagból készült, festett. Egyenruhája zöld, csizmanadrágot, sisakot visel, vigyázzban áll, bal kezében tartott 
puskáját válla elé helyezi. Talpán belenyomva: LINEOL GERMANY  felirat. 

 

2014.3.143. Játék - Mentőkutya Kompozit anyagból készült, festett figura. Hosszúkás, a talajt imitáló zöld talapzaton egy futásban lévő, 
barna bundás farkaskutya, nyakában vöröskeresztes jelvénnyel. Alján zsinórírással belenyomott Elastolin 
jelzet. 

 

2014.3.144. Tolltartó - Asztali tintatoll-
tartó 

Fémlemezből kivágott, ívelt, áttört oldalú irodai berendezés, tolltartó. Az üreges, hosszúkás  téglatest  
végére szegeccsel felerősített, mozgatható lábazat. Ennek ívelt felső része középen egyenes, alatta 
lángnyelv szerűen kiképzett 6 tartóval. Eredetileg krómozott volt. 

 

2014.3.145. Kép keretben - Hímzett 
árnykép 

Sárga, ritka szövésű anyagra fekete cérnával, gobelinöltésekkel hímzett ovális árnykép. Profilban ábrázolt 
szalagos kisleány kissé lehajol, kezében koszorú, alatta egy neki háttal álló, két lábát felemelő kiskutya. A 
képet keskeny, feketére festett ovális keretbe helyezték. A keret oldala sima, felülete peremelt, belső 
szélén ismétlődő leveles motívumok. 

 

2014.3.146. Tálca Fehér mázas, nyolcszögletű fajansz tálca, széles, ívesen sarkított peremmel. Belsejében keresztben 
elhelyezett rózsaszín, barna, zöld virágos ágak, két ellentétes sarkában különböző rózsaszín leveles ágak. 
Aljában máz alatti WILHELMSBURG felirat, felette koronás, osztott címer. 
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2014.3.147. Teáskanna - Teáskanna 
fedéllel 

Fehér mázas Herendi porcelán, gömb alakú, alján szűkülő, apró szétszórt, bordó, leveles virágos 
mintázattal.  Szájperemén, fedelén, a tátott szájú állatot formázó kiöntőjén, valamint a hegyes,  hasához 
csigavonallal illeszkedő fülén arany kézi festéssel. A szájperem körül és a tetőn kosárfonatos mintázat, a 
fedél közepén kiemelkedő zöld leveles sárga rózsa. Fenékbélyege máz alatti, kék: a koronás magyar címer, 
alatta belenyomva: Herend. A tető belsejében az alkotó kézjele. 

 

2014.3.148. Éjjeliedény Fehér mázas porcelán, kerekded, kifelé hajló felső peremmel, alatta domború gyűrű, ehhez kapcsolódik 
ívelt füle, felső részén kidudorodással.  Jelzetlen gyári termék. 

 

 

2014.3.149. Tál Fehér mázas porcelán tál, oldala ívelt, felfelé öblösödő, bordázott. Talpának peremén  egy lyukkal,  a perem 
mellett belenyomott jelzet: 5 1/2. Belsejében a  gyártás során keletkezett néhány lyukkal. 

 

2014.3.150. Virágtartó - Kaspó Három, alacsony, kifelé hajló, ívelt lábon álló majolika. Szájpereme karéjos, kék keretezésű zöld 
indamotívumokkal.  Felfelé kissé öblösödik, csontszínű felülete szabálytalanul rovátkolt, rajta kidomborodó 
minta: leveles szőlőágak, kék fürtökkel.  A leveleket zöld és kék, barna és bordó árnyalattal színezték, a 
mintákat aranyozással hangsúlyozták. Alján belenyomott jelzet: Eichwald / Made In Austria / 1000 

 

2014.3.151. Tál A fehér zománcos kerek edény, oldalán elszórtan zöld leveles, kékvirágos csokrok, a keskeny perem szintén 
kék,  alatta hullámos sáv. Két füle vízszintesen oldalra nyúlik, alatta az edény oldalán kék festéssel. Alján 
jelzetek: a gyártó cég logója: pöttyös kendős, lehunyt szemű női fej, felette: 46.20, alatta Lampart / 28 cm. 

 

2014.3.152. Vájling Kívül piros zománcos edény, belül kékesszürke márványos zománccal, kifelé hajló széles peremmel, szélén 
szürke festéssel. Két ívelt, ráforrasztott füllel. Fenekén fehér  jelzet:  BUDAFOK / 28 c/m / 37.80. pereme 
alatt ráforrasztott tartó az akasztó számára, ami ez esetben egy rézkarika. 
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2014.3.153 Kuglófsütő Kívül kékre, belül fehérre zománcozott kuglófsütő, oldala bordázott, homorú, sima aljjal. Felső széle sima, 
külső peremen akasztónak szánt fül, abban fémkarika. 

 2014.3.154. Daráló Asztalra csavarozható, öntöttvas állványos daráló szerkezet, az állvány lábai között két-két íves összekötő. 
Az egyik oldalán két fogaskerék, a másikon ívelt kar esztergált nyéllel. Felső része egy olajfestékkel sárgára 
festett, fémlemezből hajlított, rászegecselt  tölcsér, melynek két oldala háromszög, kettő pedig téglalap 
alakú, alul szűk. Pereme kifelé hajlik. A két lábat összekötő elemre egy téglatest alakú vályút lehet 
csúsztatni, amit fémlemezből hajtogattak. 

 

2014.3.155. Daráló - Mákdaráló Satuhoz hasonló talpával asztalra csavarozható, TURUL márkájú öntöttvas daráló, fent kiszélesedő 
tölcsérrel. Ívelt hajtókarjának végén esztergált nyél. Elülső, kerek nyílása kiszélesedő, oldalán nyitott, ebbe a 
nyílásba, valamint a csavarmenetes betét elejéhez illeszkedik szárnyas csavarokkal a kerek, domború záró 
rész  az alján nyitott, lefelé nyúló kifolyóval.  Közte, és a betét között még egy tárcsa, valamint csavarok 
találhatóak. A daráló oldalán, valamint lecsavarozható elején valamikor pirosra festett, domború TURUL 
feliratok olvashatók. 

 

2014.3.156. Daráló - Húsdaráló Satuhoz hasonló talpával asztalra csavarozható öntöttvas daráló, fent kiszélesedő, ovális átmetszetű  
tölcsérrel. Rajta domború betűs 9, illetve H jelzet. Vízszintes tölcsére bordázott, rajta domború betűkkel 
felirat: SYSTEM ENTERPRISE. Elülső, kerek nyílása csavarmenetes, benne kés és egy lyukacsos tárcsa, ezt 
erősíti a testhez a rovátkolt, bütykös oldalú, csavarmenetes záró tárcsa.  Ívelt hajtókarja egy szárnyas 
csavarral illeszkedik a daráló betétjéhez, végén vízszintesen álló fémrúd. Alsó részének mindkét oldalán 
domború betűs MEAT CHOPPER felirat. 

 



Fegyvergyűjtemény 

2015.1.1. 1. 

Szablya 

1904. mintájú osztrák-magyar lovastiszti szablya gála változata. Növényi ornamentikájú, 

áttört markolatkosárral. A markolatnyél fekete bőrrel borított, két sima fémszál között egy 

sodrott szállal díszítve és tagolva. A markolatkupak ovális, nyúlványa oldalt füles, alján sima 

gyűrűvel, háta a felétől lefele keresztekkel mintázott. A nikkelezett, élezetlen penge fokán, a 

vége felé a pengén döfő borda fut végig.  

Használat kora: Horthy –kor 

Kopott, a fémszálak hiányosak.  

H: 86, markolat H: 15 cm, Sz: 10 cm,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.1.1.2.  

1904. mintájú osztrák-magyar lovastiszti szablya hüvelye. Ovális átmetszetű, két szíjazat tartó 

gyűrűvel, egyiken kerek, másikon hosszúkás tartóval. A hüvely végén aszimmetrikus koptató.  

Kopott. 

H:75,5, Sz: 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.1.1.3.  

Kardbojt szalaggal a Horthy-korból. Fa merevítőre dolgozták rá a sodrott aranyzsinórral fedett 

rojtokat, felette nemzeti színű pamut szalag, azon domború, arany és pamutfonallal hímzett 

magyar korona. Szalagja aranyszállal átszőtt pamut paszomány, finom bőrrel bélelve.  

Kopott, a fémszál oxidálódott.   

H: 47,5, Sz: 6 cm, szalag Sz: 2 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015.1.2.  

Szablya 

1861- mintájú osztrák-magyar gyalogostiszti szablya, solingeni jelzett pengével, a jelzést a 

pengezömökbe ütötték. A penge mindkét oldalán 15 mm-es homorulattal könnyített. Ívelt 

hárító kengyelének alsó rész elöl áttört, végén visszahajló, a markolatkupak teteje ovális, 

nyúlványa bordásra kovácsolt, kettős tagolású gyűrű zárja le. A markolat cápabőr borítását 

sima, illetve középen sodrott szálak díszítik, illetve tagolják.  

Kopott, rozsdafoltos 

H: 93 cm.  Penge H: 78, 8 cm, Penge Sz: 2,8 

Markolat Sz: 12,8 cm 
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