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Az 515 tételt számláló megvásárolt különleges mérleggyűjtemény szorosan illeszkedik a múzeum 

gyűjtőterületéhez, egyúttal annak tárgyai kiegészítik a már meglévő mérleggyűjteményünket. A 

gyűjtemény megvásárlásával egyúttal országos szinten is egyedülálló gyűjteménygyarapítás valósult 

meg. A mérlegek a kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjteménybe kerültek beleltározásra. (KT_2018.29.1-

2018.539.1 leltári számokon) 

Az online hozzáférés a digitalizálással együtt (a múzeumi digitár (www.muzeumdigitar.hu) online 

hozzáférhető digitális nyilvántartó rendszerünkre feltöltés) későbbre várható. A tárgyakat beérkezéskor 

lefotóztuk.  

Az eladó szándéka az volt, hogy a gyűjtemény egyben maradjon, ami jogos indok az ilyen jellegű 

gyűjtemény esetén. Ez az igény a gyűjtemény megvásárlásával megvalósult, ráadásul kiegészíti a 

meglévő anyagainkat. Néhai Bognár József a gyűjtő maga is ragaszkodott hozzá, hogy a gyűjtemény 

együtt maradjon. Ennek érdekében még életében a tatai Kuny Domokos Múzeumba kerültek a tárgyak 

letétbe, elsősorban az állomány megóvása érdekében. A múzeum megóvta a mérlegeket, de mivel azon 

nem gyűjtőkörük így a múzeummal egyeztetve a tulajdonosok eladták a Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeumnak. A múzeum az NKA-tól csak 500 ezer forintot kapott a fennálló maradék 

4 és fél millió forintot saját maga költségvetéséből állta.  

Országos múzeumként minden évben igen nagy az igény múzeumok és más kulturális intézmények 

részére műtárgyak kölcsönzésére. Mivel ezen műtárgyak a hétköznapi élet részét képezik, így sok 

esetben kölcsönzik ezeket a tárgyakat. Ezt az az egyre nagyobb számban megjelenő igényt a műtárgyak 

megvásárlásával ki tudjuk elégíteni 



A gyűjteményben sokféle mérlegtípus megjelenik, de zömmel háztartási mérlegek alkotják jelentős 

részét. Ezen kívül: rugós húzómérleg, patikai-drogista mérleg, piaci mérleg, levélmérleg, játékmérleg, 

bolti mérlegek, tizedes mázsa, személymérleg és mérlegsúlyok találhatóak a gyűjteményben. 

Nemzetközi tekintetben is igen jelentős a gyűjtemény. Nemcsak hazai, hanem világmárkák is 

megjelennek a gyűjteményben és a 18. századi mérlegtől a gyáripari 19. századi mérlegen át a 20. század 

különféle mérlegtípusai is bekerültek a gyűjteményünkbe. A mérlegek beazonosítása a múzeumban már 

meglévő árjegyzékek és katalógusok alapján néhány kivétellel megtörtént. A gyűjtemény tárgyairól 

fotódokumentáció és méretekkel együttes leírás készült, amelyet a pályázat részeként korábban 

mellékeltünk. A tárgyak jelentős részé jó állapotú volt, mert a néhai tulajdonosuk zömmel maga 

restaurálta a tárgyat.  

Célunk, az volt, hogy ez az egyedülálló, a maga nemében páratlan és különleges: a mérésügy történetére 

és a hazai kereskedelem történetére vonatkozó igen nívós színvonalú mérleggyűjtemény 

közgyűjteménybe kerüljön, amely teljesült. 

Terveink szerint időszaki és később, ha alkalmas financiális feltételek és megfelelő helyszín áll 

rendelkezésünkre egy állandó kiállítást fogunk készíteni a gyűjteményből. A gyűjtemény iránt máris 

van érdeklődés. A Magyar Mérésügyi Egyesület felvette a kapcsolatot intézményünkkel. Az Egyesület 

távlati célja, egy mérlegmúzeum létrehozása, amely nemzetközi szinten nem egyedülálló. Sok 

országban hoztak, hoznak létre mérésügyi vagy mérleg kiállításokat és múzeumokat. Múzeumunk-e 

kezdeményezést támogatja.  
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