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Szakmai beszámoló
Tárgyegyüttes vásárlásáról
pályázati azonosító: 204110/0669
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma jóvoltából
2018. őszén megvásárolta az alábbi asztalosműhely gépeiből, szerszámaiból, bútoraiból,
valamint csatlakozó dokumentációból álló tárgyegyüttest 1.000.000 Forint értékben (a
támogatás értéke: 800.000 Ft):
Leltári
szám

Gyarapo- Megnevezés
dási szám

db

Tárgyleírás

Eresztőgyalu 60-as késsel. Gyártói jelzés a
forgácsrés előtt a tok felső részén: Faipari
Vállalat Mátészalka. Táblásításhoz élgyalulásra,
fugolásra használták és hosszabb anyagok
simítógyalulására használták. Szakneve: ropánt.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Eresztőgyalu 60-as késsel.Táblásításhoz
élgyalulásra, fugolásra és hosszabb anyagok
simítógyalulására használták. Szakneve: ropánt.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Eresztőgyalu 57-es késsel. Táblásításhoz
élgyalulásra, fugolásra és hosszabb anyagok
simítógyalulására használták. Szakneve: ropánt.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Eresztőgyalu 57-es késsel. Táblásításhoz
élgyalulásra, fugolásra és hosszabb anyagok
simítógyalulására használták. Szakneve: ropánt.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Kettes simítógyalu 48-as késsel. Felülettisztító
gyalulásra, pontos méret kialakítására
használták. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
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2018/105 gyalu

1

S/26472018

2018/105 gyalu

1

S/26482018

2018/105 gyalu
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S/26492018

2018/105 gyalu
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S/26502018

2018/105 gyalu
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1

S/26512018

2018/105 gyalu

1

S/26522018

2018/105 gyalu
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2018/105 gyalu
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S/26542018

2018/105 gyalu
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S/26552018

2018/105 gyalu

1

S/26562018

2018/105 gyalu

1

S/26572018

2018/105 gyalu

1

S/26582018

2018/105 gyalu

1

Egyes simítógyalu 42-es késsel. Szőrös deszkák
elsődleges gyalulására használták. Gyártói
jelzés a tok felső síkján: Joh. Weiss & Sohn. A
felületen használati kopások. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Nagyoló gyalu 30-as késsel. A nyers felületű
fűrészárú előnagyolására használják. A
gyalusvasba beütve a gyártó: Goldenberg.
Szakneve: schropphobel. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
Profil gyalu. Profilozott butoralkatrészek
kialakítására használják. Szakneve: fazon gyalu.
A tok felső lapján található a gyártó neve,
Klikar Adolf Ujpest. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profil gyalu. Profilozott butoralkatrészek
kialakítására használják. Szakneve: fazon gyalu.
A tok felső lapján található a gyártó neve:
Klikar Adolf Ujpest. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profilozott butoralkatrészek kialakítására
használják. Szakneve: fazon gyalu. A tok felső
lapján található a gyártó neve: Klikar Adolf
Ujpest. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
Profil gyalu, profilozott butoralkatrészek
kialakítására használják. A gyártó neve a tok
felső lapján található meg, A cégjelölésen
Joh.Weiss und Sohn in Wien olvasható. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Profil gyalu, profilozott butoralkatrészek
kialakítására használják. A gyártó neve a tok
jobb oldallapján található meg, A cégjelölésen
Joh.Weiss und Sohn in Wien olvasható. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Profilozott butoralkatrészek kialakítására
használják. Szakneve: fazon gyalu. A tok felső
lapján található a gyártó neve: Klikar Adolf
Ujpest. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
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S/26592018

2018/105 gyalu

1

S/26602018

2018/105 gyalu

1

S/26612018

2018/105 gyalu

1

S/26622018

2018/105 gyalu

1

S/26632018

2018/105 gyalu

1

S/26642018

2018/105 gyalu

1

S/26652018

2018/105 gyalu

1

S/26662018

2018/105 gyalu

1

S/26672018

2018/105 gyalu

1

S/26682018

2018/105 gyalu

1

Profilgyalu, pálcagyalu. Gömbölyített élprofiok
kialakítására használták. Szakneve: fazon gyalu.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták. Szakneve: fazon gyalu.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták. Szakneve: fazon gyalu.
Házilagos vezetővel ellátott. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták, szakneve: fazon gyalu.
Házilag készített vezetővel ellátott. Feltehetően
lambéria felületi profilozásához használták. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Ablakgyártó profilgyalu. Szakmai neve:
gittfalcgyalu. Állíttható szélességgel
rendelkezik. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták, szakneve: fazon gyalu.
A gyártó Klikar Adolf, Ujpest, melyet a tok
felső síkján látható. A műhely első helyiségében
a C falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Betét profilgyalú, melyet ajtóbetétek egyenes
profilkialakítására használtak. A fenéklapon
található agyártó beütött bélegyzője: Klikar
Adolf, Ujpest. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Ferde síkpad gyalu, melyet a butoralkatrészek
széleinek elvékonyítására használtak. Csavaros
szélességi állítás lehetőségével rendelkezik. A
gyártó neve a tok felső síkjába van beütve:
Klikar Adolf, Ujpest. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Betét profilgyalú, melyet ajtóbetétek egyenes
profilkialakítására használtak. A fenéklapon
található agyártó beütött bélegyzője: Klikar
Adolf, Ujpest. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták, szakneve: fazon gyalu.
A tok bal oldalán egy H.S. monogram beégetve
található. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
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S/26692018

2018/105 gyalu

1

S/26702018

2018/105 gyalu

1

S/26712018

2018/105 gyalu

1

S/26722018

2018/105 gyalu

1

S/26732018

2018/105 gyalu

1

S/26742018

2018/105 gyalu

1

S/26752018

2018/105 gyalu

1

S/26762018

2018/105 gyalu

1

Átalakított kettes simító gyalu, széles árok
gyalulálsára használták elsősorban. A gyalu
gyártója Johann Weiss und Sohn in Wien, a
foirgácsrés előtti félkör alakú mélyedésbe
nyomva a gyártó neve. A gyalu kése
Goldenberg gyártmányú. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Gerincgyalu. A gyalut hevederléc kialakítására
használták. Szakneve: grótgyalu. A gyártónak,
Johann Weiss und Sohnak, a tok felsősíkjában
van ütve a bélyegzője. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profilgyalu, melyet profilozott bútoralkatrész
gyártására használtak. A tok baloldalába B.I.
monogram égetve. A műhely első helyiségében
a C falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
gyártására használtak. A gyártója Johann Weiss
und Sohn in Wien, a tok felső síkjában található
a gyártó jelzése. A műhely első helyiségében a
C falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
gyártására használtak. A gyártója Klikar Adolf
Ujpest, a tok felső síkján található a gyártó
emblémája. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
gyártására használtak. A gyalu kése idegen, más
profil. A gyártó neve, Johann Weiss und Sohn in
Wien, a tok jobb oldalán található beütve. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
gyártására használták. A gyalu gyártójának
emblémája a tok felső síkján található: Johann
Weiss und Sohn in Wien. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profilgyalu, melyet profilozott fatermékek
kialakítására használtak.A gyalutok oldalán és
elején az alábbi bélyegzés olvasható: Knauz
János Épület- és bútorasztalos, Abda 1911. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
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S/26772018

2018/105 gyalu

1

S/26782018

2018/105 gyalu

1

S/26792018

2018/105 gyalu

1

S/26802018

2018/105 gyalu

1

S/26812018

2018/105 gyalu

1

S/26822018

2018/105 gyalu

1

S/26832018

2018/105 gyalu

1

S/26842018

2018/105 gyalu

1

S/26852018

2018/105 gyalu

1

Pálcagyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták. A tök felső síkján
található a gyártó jelzése: Johann Weiss und
Sohn in Wien. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, melyet átalakítottak élgömbölyítő
gyaluvá. A forgácsrés és a tok szakszerűen
gyertyánnal lett kipótolva. A gyalutok mindkét
oldalán BI monogram található, beleégetve a
tárgyba. A tok felső síkján a gyártó jelzése
helyezkedik el: Johann Weiss und Sohn in
Wien. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
Párkánygyalu, mely aljazások kialakítására
használt szerszám. A tárgy elővágóval
rendelkezik. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Párkánygyalu, mely aljazások kialakítására
használt szerszám. Egyedi gyártású darab. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
gyártására használták. A gyalu gyártójának
emblémája a tok felső síkján található: Johann
Weiss und Sohn in Wien. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profilgyalu, bútorok egyedi élkialakítására
használták, a tok felső lapján található a gyártó
jelzése: Klikar Adolf, Ujpest. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Völgyelőgyalú, melyet íves árkok kialakítására
használtak, formája is ennek megfelelően
lekerekített. Gyümölcsfából készült az eszköz.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, bútorok profilozott alkatrészeinek
kialakítására használták. A gyártónak a jelzése a
tok felső síkján látható. A gyártó cég: Johann
Weiss und Sohn in Wien. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Párkánygyalu, aljazások kialakítására
használatos eszköz, szakelnevezése falcgyalu. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
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S/26862018

2018/105 gyalu

1

S/26872018

2018/105 gyalu

1

S/26882018

2018/105 gyalu

1

S/26892018

2018/105 gyalu

1

S/26902018

2018/105 gyalu

1

S/26912018

2018/105 gyalu

1

S/26922018

2018/105 gyalu

1

S/26932018

2018/105 gyalu

1

S/26942018

2018/105 gyalu

1

Profilgyalu, bútorok alkatrészeinek
profilozására használták. A tök felső síkján
található a gyártó jelzése: Klikar Adolf, Ujpest.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Völgyelőgyalu, melyet íves árkok kialakítására
használtak, formája is ennek megfelelően
lekerekített. A gyalu bükkfából készült. Oldalán
Boweco Corona feliratú, kör alakú matrica
található. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
Profilgyalu, bútorok profilozott alkatrészeinek
kialakítására használták. A gyártónak a jelzése a
tok felső síkján látható. A gyártó cég neve:
Klikar Adolf, Ujpest. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Pálcagyalu, profilozott bútoralkatrészek
kialakítására használták. A gyalu alsó része íves
formájú kialakítással rendelkezik. A műhely
első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Profilgyalu, bútorok alkatrészeinek élének
egyedi profilozására használták. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Profilgyalu, bútorok alkatrészeinek
profilozására használták. A tök felső síkján
található a gyártó jelzése: Klikar Adolf, Ujpest.
A műhely első helyiségében a C falon lévő
polcos szekrényben tárolták.
Átalakított kettes simító gyalu, széles árok
gyalulálsára használták elsősorban. A gyalu
felső része gyertyán, alsó része megtalpalt,
körtefával. A tok felső részén egy szív alakban
W B szígnó található, a gyalu gyártójának
emblémája. A műhely első helyiségében a C
falon lévő polcos szekrényben tárolták.
Asztalos hajógyalu. Az eszköz kése Hermann
márkájú, alsó része ívelt formájú, anyaga
kőrisfa, egyedi gyártású eszköz. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
tárolták.
Gerincgyalu. A gyalut hevederléc kialakítására
használták. Szakneve: grótgyalu. A tok felső
részén található a gyalu gyártójának jelzése: D
Flir worm Wertheim Wien. Kétcsavaros
oldalállítási lehetősége van, elővágóval
rendelkezik az eszköz. A műhely első
helyiségében a C falon lévő polcos szekrényben
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tárolták.

S/26952018

2018/105 gyalu

1

S/26962018

2018/105 gyalu

1

S/26972018

2018/105 gyalu

1

S/26982018

2018/105 ütköző
gyalupadhoz

1

S/26992018

2018/105 fűrészélező
kaloda (satu)

1

S/27002018

2018/105 furdancs

1

S/27012018

2018/105 furdancs

1

S/27022018

2018/105 furdancs

1

S/27032018

2018/105 mozsártörő

1

Árokgyalu, mely eszközt a bútoralkatrészek
esetében árkok gyalulására használtak. Állítható
oldalvezetővel rendelkezik. Hiányos az eszköz,
kése és ékje hiányzik. Szakmai elnevezése
nútgyalu. A műhely első helyiségében a C falon
lévő polcos szekrényben tárolták.
Árokgyalu, állítható eszköz, mélységi és
oldalállítási lehetőséggel rendelkezik. A gyártó
jelzése a mélységi állító csavarokon található
meg, a gyalut Klikar Adolf, Ujpest gyártotta. A
műhely első helyiségében a C falon lévő polcos
szekrényben tárolták.
Ablakgyártó profilgyalu. Szakmai neve:
gittfalcgyalu. Állíttható szélességgel
rendelkezik,, oldalán csavarok segítségével. A
gyalu eleje és vége ferdén levágva. Két késsel
rendelkezik az eszköz. A gyártó jelzése az
osztott gyalutok felső síkján található, Klikar
Adolf, Ujpest.
Ütköző gyalupadhoz. Segédeszyköz deszkák
megtámasztásáhoy megmunkálás közben. Az
eszköz élei fózoltak, azaz letörtek.
Két félből álló eszköz, a kézi fűrészek
élezéséhez használták. A két pofát alul pánt
fogja össze, mely vasból készült. Oldalai
lekerítettek. A falon, a komód tetején
használták.
Vasból készített gyári furdancs. Fúrószárak
befogásával lyukak fúrására használták.
Fogantyúja és támasza esztergált, a tokmány
kétpofás és vasból készült. A falon A-B
saronnál tárolták, szögre akasztva.
Vasból készített gyári furdancs. Fúrószárak
befogásával lyukak fúrására használták.
Fogantyúja és támasza esztergált rózsafa, a
tokmány kétpofás és vasból készült. A falon AB saronnál tárolták, szögre akasztva.
Vasból készített gyári furdancs. Fúrószárak
befogásával lyukak fúrására használták.
Fogantyúja és támasza esztergált bükkfa, a
tokmány kétpofás és vasból készült. A falon AB saronnál tárolták, szögre akasztva.
Porcelánból készült, csontenyv lapok
poritásához, porrá őrléséhez használták. Az
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eszköz markolatának vége letörött.
S/27042018

2018/105 enyvmelegít
ő fazék

1

S/27052018

2018/105 illesztőfűrés
z

1

S/27062018

2018/105 illesztőfűrés
z

1

S/27072018

2018/105 párhuzamvo
nó

1

S/27082018

2018/105 párhuzamvo
nó

1

S/27092018

2018/105 párhuzamvo
nó

1

S/27102018

2018/105 párhuzamjel
ölő

1

S/27112018
S/27122018
S/27132018
S/27142018

2018/105 derékszög

1

2018/105 derékszög

1

2018/105 Sablon

1

2018/105 Sablon
körfűrészhez

1

S/27152018

2018/105 Oldalcsavar
gyalupadhoz

1

Öntöttvasból készült enyvmelegítő fazék, belső
része bádoglemez. Füle vasból készült. A
bádogedény alja átlyukadt és erősen korrodált.A
gyártó neve a fazék oldalán öntve található:
Teschen.
Bútoralkatrészek keresztirányú méretrevágásra
használták. Fogantyúja bükkfából készült,
esztergált. A fűrészlap finom fogazású,
acéllemezből készült, merevítőgerinccel.
Szakneve: pászító fűrész.
Bútoralkatrészek keresztirányú méretrevágásra
használták. Fogantyúja bükkfából készült,
esztergált. A fűrészlap finom fogazású,
acéllemezből készült, merevítőgerinccel.
Szakneve: pászító fűrész.
Párhuzamos méretek bekarcolására használták
asztalosmunkáknál. Két szára ék segítségével
állítható és rögzíthető. Bükkfából készült az
eszköz. Fejvégei lekerekítettek.
Párhuzamos méretek bekarcolására használták
asztalosmunkáknál. Két szára csavar
segítségével állítható és rögzíthető. Bükkfából
készültek az eszköz szárai, a fejrésze vasból.
Fejvégei lekerekítettek.
Párhuzamos méretek bekarcolására használták
asztalosmunkáknál. Két szára csavar
segítségével állítható és rögzíthető. Bükkfából
készültek az eszköz szárai, a fejrésze vasból.
Fejvégei lekerekítettek.
Párhuzamos méretek jelölésére szolgáló,
bükkfából készült eszköz. Végén lyuk található,
akasztóként szolgál.
Derékszögek bejelöléséhez használt eszköz,
szakelnevezése vinkli. Gyertyánfából készült.
Derékszögek bejelöléséhez használt eszköz,
szakelnevezése vinkli. Bükkfából készült.
45 fokos jelöléshez használatos eszköz.
Gyertyánból készült.
Körfűrészasztalon alkatrészek szögbenvágást
segíti elő. Anyaga tölgyfa, míg fogója ívelten
lekerekített és fenyőből készült.
A gyalupad oldalkocsijának mozgatására
használták. Menetes részbnől és fejből áll,
gyertyánfából készült szerszám.
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S/27162018

2018/105 szorítócsavar

1

S/27172018

2018/105 szorítócsavar

1

S/27182018

2018/105 szorítócsavar

1

S/27192018

2018/105 szorítócsavar

1

S/27202018

2018/105 fújtató

1

S/27212018

2018/105 sablon

1

S/27222018

2018/105 sablon

1

S/27232018

2018/105 gérláda

1

S/2724.1- 2018/105 keretes
2.-2018
fűrészkarok

2

S/27252018

2018/105 gyalupad
mellcsavar

1

S/27262018

2018/105 gyalupad
mellcsavar

1

Alkatrészek összeszorításánál használatos
eszköz, jellemzően ragasztásnál. Az eszköz
gyertyánból készült. Menetes csavarjának vége
lekerekített. Enyvekőbak része. A műhely
második helyiségében a C falnál használták.
Alkatrészek összeszorításánál használatos
eszköz, jellemzően ragasztásnál. Az eszközt
bükkfából gyártották. Menetes csavarjának vége
lekerekített. Enyvekőbak része. A műhely
második helyiségében a C falnál használták.
Alkatrészek összeszorításánál használatos
eszköz, jellemzően ragasztásnál. Az eszközt
bükkfából gyártották. Menetes csavarjának vége
lekerekített. Enyvekőbak része. A műhely
második helyiségében a C falnál használták.
Alkatrészek összeszorításánál használatos
eszköz, jellemzően ragasztásnál. Az eszköz
oldalborítása fenyő, többi része bükkből készült.
Menetes csavarjának vége lekerekített. Az
eszköz megerősítése céljából kötő vaspálcát
építettek a szerszámba. Enyvekőbak része. A
műhely második helyiségében a C falnál
használták.
Fémek felhevítése során oxigéndúsítás céljából
használták. A két lapja rétegelt, fából készült
lemez. Harmonika része műbőrből készült.
Lapjának tetején szívó és fúvó nyilás található.
Vágási vonalak bejelölésére használatos
segédeszköz, bükkfából készült. Felületén
akasztólyukak.
A sablon fokozatosan szélesedik, szabaálytalan
alakú alkatrészek előrajztolására használták.
Bükkfából készült, rétegelt lemez.
Alkatrészek 45 fok alatti szögű és derékszögű
vágására használták. A fűrészlap megvezetését
szolgálta. AZ eszközön vezetőrések találhatók.
Keretes fűrész karjai, a karjainak végén
fogantyúk, melyek esztergáltak. A karok oldalán
gyártó bélegyző látható: Joh.Weiis und Sohn
Wien. A fűrészkarok gyertyánból készültek. A
műhely első helyiségében az A falon tártották.
A gyalupad homlokrészén található eszköz,
melyet alkatrészek beszorítására és rögzítésére
használtak. A szakzsargonban spindlinek hívják.
A gyalupad homlokrészén található eszköz,
melyet alkatrészek beszorítására és rögzítésére
használtak. A szakzsargonban spindlinek hívják.
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S/27272018
S/27282018

2018/105 etalon

1

2018/105 alapgyalu

1

S/27292018

2018/105 szorító

1

S/27302018

2018/105 hevederfűrés
z

1

S/27312018

2018/105 hevederfűrés
z

1

S/27322018

2018/105 szögjelölő

1

S/27332018

2018/105 furnérfűrész

1

S/27342018

2018/105 csavarhúzó

1

S/27352018

2018/105 fakalapács

1

S/27362018

2018/105 faragó
fabunkó

1

S/27372018

2018/105 ferdénymérő

1

Székmerevítés ellenőrző etalonja, az eszköz
bükkből készült, egyedi gyártmány.
A hevederárok fenékrészének tisztítására
szolgáló gyalu. A toknak két végén lekerekített
egyenes talprésze és félköríves felső része van.
Kését ékkel lehet szabályozni. Anyaga kőris.
Két bükkfalap, melyet két pár heveder és két
csavaros orsó szorít össze. Az eszköz bükkfából
készült. A menetes orsók és a szorítóanyák
puszpáng fából készültek. Funckiója nem
meghatározott asztalos szempontból.
Hevederárok oldalának kifűrészelésére
hasnálatos fűrészfajta, mely egy markolatból és
egy fűrészlapból áll. A markolat íves
kialakítású, gyertyánból készült a fűrész teste, a
fűrészlap pedig acéllemezből.
Hevederárok oldalának kifűrészelésére
hasnálatos fűrészfajta, mely egy markolatból és
egy fűrészlapból áll. A markolat íves
kialakítású, bükkfából készült a fűrész teste, a
fűrészlap pedig acéllemezből. A gyártó jelzése a
fűrésztest bal oldallapján található: Klikar
Adolf, Ujpest
45 fokos szögek bejelöléséhez használt eszköz
alkatrészeken.Mindkét oldallapján megtalálható
a gyártó jelölése: Klikar Adolf, Ujpest. Az
eszköz gyertyánból készült.
Furnérlapok, illetve furnérkötegek fűrészelésére
hasnálatos eszköz. AZ él formája ívelt,
Markolata keményfa, fűrészlapja pedig
acéllemezből készült. A fűrész vonala ívelt
formájú.
Hengeres fanyélbe szorított fgémlemezből
készült fejjel ellátott eszköz. A fémfej a vége
felé vékonyodik, élkiképzése a facsavar
hasítékának megfelelő. A nyele gyertányfából
készült, végefelé vastagodik.
Faalkatrészek összeütésére és szétütésére
használt eszköz. A feje bükkből lett készítve, a
nyele pedig akácfából. A nyele hengeres
kialakítású, a feje ívelt hasáb.
Vésőnyelek kocogtatására hasnálatos fa
szerszám a vésés során.. Egy darabból esztergált
eszköz, gyertyánból készült.
Szögek bejelölésére és átjelölésére alkalmas
eszköz, sáskalábnak is hívják. Fémcsavarral van
összefogatva a két alkatrésze. A mérő teste
akácból készült.
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S/27382018.1-2

2018/105 székkáva
sablon

S/2739.1- 2018/105 sablon
7-2018.

1

7

S/27402018

2018/105 Szalagfűrész
élező kaloda

1

S/27412018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27422018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27432018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27442018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27452018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27462018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27472018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27482018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27492018

2018/105 parketta
sablon

1

Székalkatrészek méretellenőrzésére használták,
rétegelt lemezből készült az eszköz. Az eszköz
végén csapok találhatóak, ezek voltak a
méretellenőrzés tárgyai.
Fenyőből illetve rétegelt lemezből (2db) készült
eszközök, melyek a székek alkatrészeinek
méret- és alakellenőrzésére szolgáltak. A
fenyőből készültek ívelt formájuak, a rétegelt
lemeből készültek pedig egyenesek.
Bükkdeszka alapon, két részes bükkfaszorító
pofa helyezkedik el, melyet 4 rögzítő csavarral
lehet összehuzatni vagy lazítani. A felső rész
középsíikjába helyezhető el a fűrészszalag,
melyet reszelővel éleztek. A felületen
reszelőnyomok láthatóak.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, tölgyből
készítették.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, tölgyből
készítették. Felületén különböző, grafittal írt
feliratok vannak.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, tölgyből
készítették. Egyik oldalán feliratok láthatók,
ceruzával ráírva.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, tölgyből
készítették. Oldalán írás olvasható
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, tölgyből
készítették.Egyik oldalán különböző feliratok
(számok) láthatók
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, tölgyből
készítették.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Oldalán ceruzával írva egy felirat,
melynek egy része nehezen olvasható.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Oldalán ceruzával írva több felirat.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Oldalán ceruzával írva felirat:
"Juhász Gyuszi"
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S/27502018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27512018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27522018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27532018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27542018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27552018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27562018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27572018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27582018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27592018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27602018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27612018

2018/105 parketta
sablon

1

Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Mindkét oldalán ceruzával írva
feliratok olvashatók.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Egyik oldalán ceruzával írva
feliratok olvashatók.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Mindkét oldalán ceruzával írva
feliratok és számok olvashatók.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, kőrisből
készítették. Egyik oldalán ceruzával írva
feliratok olvashatók.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták. Az eszközt
gyertyánból készítették. Egyik oldalán ceruzával
írva felirat olvasható.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták. Az eszközt
gyertyánból készítették. Egyik oldalán ceruzával
írva feliratok olvashatók.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták. Az eszközt
gyertyánból készítették. Egyik oldalán ceruzával
írva felirat olvasható.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták. Az eszközt
gyertyánból készítették. Egyik oldalán ceruzával
írva felirat olvasható.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták. Az eszközt
gyertyánból készítették. Egyik oldalán ceruzával
írva felirat olvasható.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták. Az eszközt
gyertyánból készítették. Egyik oldalán ceruzával
írva felirat olvasható.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, bükkből készült
eszköz. Egyik oldalán olvasható felirat: Miko
minta! Emellett egyéb írások is megtalálhatók
az eszköz testén.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, bükkből
készítették. Egyik oldalán ceruzával írva felirat
található.
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Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, bükkből
készítették. Egyik oldalán ceruzával írva felirat
található.
Csaphornyos parkatta sablon, méret és
alakellenőrzésre használták, bükkből
készítették. Egyik oldalán ceruzával írva felirat
található.
Asztalos és csapozó marógépeken adott méretű
csaprések marására használt szerszám. Az
eszköz 3, cserélhető betétkéssel rendelkezik. A
test vasból, az élek acélból készültek.
Nyelezett vasreszelő, mely háromszög
keresztmetszetű. Fűrészszerszámok élezésére
használták. A nyele esztergált bükkből készült

S/27622018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27632018

2018/105 parketta
sablon

1

S/27642018

2018/105 marótárcsa

1

S/27652018

2018/105 háromszög
reszelő

1

S/27662018

2018/105 háromszög
reszelő

1

Nyelezett vasreszelő, mely háromszög
keresztmetszetű. Fűrészszerszámok élezésére
használták. A nyele esztergált bükkből készült

S/27672018

2018/105 háromszög
reszelő

1

S/27682018

2018/105 háromszög
reszelő

1

S/27692018

2018/105 négyszög
reszelő

1

S/27702018

2018/105 négyszög
reszelő

1

S/27712018

2018/105 négyszög
reszelő

1

S/27722018

2018/105 kör reszelő

1

S/27732018

2018/105 kör reszelő

1

S/27742018

2018/105 véső

1

Vasreszelő, nyél nélkül, háromszög
keresztmetszettel. Fűrészszerszámok élezésére
használták. A gyártó jelzése a szerszámtest alsó
részén olvasható: "MADE BY PFERD", egy
karikán átugró ló a márkajelzése.
Vasreszelő, nyél nélkül, háromszög
keresztmetszettel. Fűrészszerszámok élezésére
használták.
Négyzet keresztmetszetű, általános
fémmegmunkáló szerszám, vélelmezhetően
szerszámok élezésénél használták. Nyele
esztergált bükk, teste vas.
Négyzet keresztmetszetű, általános
fémmegmunkáló szerszám, vélelmezhetően
szerszámok élezésénél használták. Nyele
esztergált bükk, teste vas.
Négyzet keresztmetszetű, általános
fémmegmunkáló szerszám, vélelmezhetően
szerszámok élezésénél használták. Nyele
esztergált bükk, teste vas.
Kör keresztmetszetű szerszám, általános
fémmegmunkáló szerszám, profilozott kések
élezésére használták. Nyele nincs, a teste vas.
Kör keresztmetszetű szerszám, általános
fémmegmunkáló szerszám, profilozott kések
élezésére használták. Nyele nincs, a teste vas.
Lyukak, rések kivésésére használták.Vasból
készült test és esztergált bükknyéllel
rendelkezik. A műhely első helyiségében, az A
falon lévő falipolcon tatották.
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S/27752018

2018/105 véső

1

S/27762018

2018/105 véső

1

S/27772018

2018/105 véső

1

S/27782018

2018/105 véső

1

S/27792018

2018/105 véső

1

S/27802018

2018/105 véső

1

S/27812018

2018/105 körző

1

S/27822018

2018/105 hántológyalu

1

S/27832018

2018/105 párhuzamvo
nó

1

Lyukak, rések kivésésére használták.Vasból
készült test és esztergált gyertyánnyéllel
rendelkezik. A műhely első helyiségében, az A
falon lévő falipolcon tatották.
Lyukak, rések kivésésére használták.Vasból
készült test és esztergált gyertyánnyéllel
rendelkezik. A műhely első helyiségében, az A
falon lévő falipolcon tatották.
Lyukak, rések kivésésére használták.Vasból
készült test és esztergált gyertyánnyéllel
rendelkezik. Gyári jelzés olvasható a fémtesten:
R Neuhaus. A gyártó jelzése egy serleg
embléma. A műhely első helyiségében, az A
falon lévő falipolcon tatották.
Lyukak, rések kivésésére használták.Vasból
készült test és esztergált juharból készült a
nyele. Gyári jelzés olvasható a fémtesten,
magyar gyártmányú az eszköz: Székely Ignácz
Budapest. A műhely első helyiségében, az A
falon lévő falipolcon tatották.
Lyukak, rések kivésésére használták. Szakneve:
lyukvéső. Vasból készült test és esztergált
gyertyánból készült a nyele. Gyári jelzés
olvasható a fémtesten, magyar gyártmányú az
eszköz: Székely Ignácz Budapest. A műhely
első helyiségében, az A falon lévő falipolcon
tatották.
Lyukak, rések kivésésére használták. Szakneve:
lyukvéső. Vasból készült test és esztergált
gyertyánból készült a nyele. Erősen kopott, így
nehezen olvasható a gyári jelzés a véső testén:
Székely Ignácz Budapest. A műhely első
helyiségében, az A falon lévő falipolcon
tatották.
Vasból készült, ívek és körök megszerkesztésére
és megrajzolására használták. AZ egyik
szárának ácsceruzabefogó lett kialakítva. A
körző teste vasból lett kialakítva. Kovácsolt
szegeccsel fogatták össze az eszköz két szárát.
Vékony farétegek leválasztására használták a
szerszámot. A gyalu öntöttvasból készült. A
gyalu élkiállása szabályozható.
Párhuzamos méretek bekarcolására használták
asztalosmunkáknál. Két szára csavar
segítségével állítható és rögzíthető. Gyertyánból
készültek az eszköz szárai, az egyik szára
letörött. A csúszórésze rézlemezzel volt
megerősítve. Fejvégei lekerekítettek. A gyártó
cég táblája elveszett
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S/27842018
S/27852018

2018/105 derékszög

1

2018/105 fenőkő

1

S/27862018

2018/105 gépszíj

1

S/27872018

2018/105 gépszíj

1

S/27882018

2018/105 gépszíj

1

S/27892018

2018/105 gépszíj

1

S/27902018

2018/105 gépszíj

1

S/27912018

2018/105 gépszíj

1

S/27922018

2018/105 gépszíj

1

S/27932018
S/27942018
S/27952018

2018/105 gépszíj

1

2018/105 gépszíj

1

2018/105 gépszíj

1

S/27962018

2018/105 gépszíj

1

S/27972018

2018/105 gépszíj

1

S/27982018
S/27992018
S/28002018

2018/105 gépszíj

1

2018/105 gépszíj

1

2018/105 körfűrésztárc
sa

1

Derékszögek bejelöléséhez használt eszköz,
szakelnevezése vinkli. Bükkből készült.
A szakelnevezése fenkő, szerszámok, pl
gyalukések, vésők, faragókések, élezésére
használták. Palából készült az eszköz.
Textilbetétes, PVC-ből készült, házilag
végtelenített lapos gépszíj. Villanymotor és gép
közötti meghajtásra használták. Szine zöld.
Textilbetétes, PVC-ből készült, házilag
végtelenített lapos gépszíj. Villanymotor és gép
közötti meghajtásra használták. Szine zöld.
Textilbetétes, PVC-ből készült, házilag
végtelenített lapos gépszíj. Villanymotor és gép
közötti meghajtásra használták. Szine zöld.
Textilbetétes, PVC-ből készült, házilag
végtelenített lapos gépszíj. Villanymotor és gép
közötti meghajtásra használták. Szine zöld.
Textilbetétes, PVC-ből készült, házilag
végtelenített lapos gépszíj. Villanymotor és gép
közötti meghajtásra használták. Szine zöld.
Textilbetétes, PVC-ből készült, gyári kapoccsal
végtelenített. lapos gépszíj. Villanymotor és gép
közötti meghajtásra használták. Szine zöld.
Textilbetétes, PVC-ből készült, gyárilag,
ragasztással végtelenített. lapos gépszíj.
Villanymotor és gép közötti meghajtásra
használták. Szine sötétzöld.
Marhabőrből készült laposgépszíj, a végein
kapcsokkal. Géphajtásra használták.
Marhabőrből készült laposgépszíj, a végein
kapcsokkal. Géphajtásra használták.
Marhabőrből készült laposgépszíj, a végein
kapcsokkal. Géphajtásra használták. Több
darabból áll.
Végtelenítés nélküli, marhabőrből készült
gépszíj, világosbarna színű, gépek hajtására
használatos.
Marhabőrből készült gépszíjdarabok, minden
bizonnyal használt maradékok. Eredetileg
gépmeghajtásra használták őket.
Marhabőrből készült laposgépszíj, ragasztással
végtelenített. Géphajtásra használták.
Gépszíjmaradékok, melyek a végtelenítés után
maradtak. Alapvetően nem voltak használva.
Körfűrészgépek szerszáma, peremén fogazott
acéltárcsa. Közepén lyuk található, a
tengelyrögzítésre.
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S/28012018

2018/105 körfűrésztárc
sa

1

S/28022018

2018/105 körfűrésztárc
sa

1

S/28032018

2018/105 körfűrésztárc
sa

1

S/28042018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28052018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28062018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28072018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28082018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28092018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28102018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28112018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28122018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

S/28132018

2018/105 szalagfűrész
lap

1

Körfűrészgépek szerszáma, peremén fogazott
acéltárcsa. Közepén lyuk található, a
tengelyrögzítésre.
Körfűrésztárcsa fémek vágásához. Új állapotú,
védő viaszréteg borítja.Közepén lyuk található,
a tengelyrögzítésre.
Körfűrészgépek szerszáma, peremén fogazott
acéltárcsa. Közepén lyuk található, a
tengelyrögzítésre.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
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S/2814.1- 2018/105 szalagfűrész
3.-2018
lap

3

S/28152018

2018/105 szalagfűrész
gép

1

S/28162018

2018/105 fűrésszalag
forrasztó

1

S/28172018

kombinált
gyalugép

1

S/28182018

2018/105 kombinált
körfűrészmaró és
hosszlyukfúr
ó

1

S/28192018

2018/105 gyalu

1

Egyik élén fogazott acélszalag,
szalagfűrészgépek szerszáma. Fűrészáruk
hosszirányú és keresztirányú fűrészelésére
használják.
A fűrészszalagkét tárcsa közé van kifeszítve, a
lefelé haladó ágfűrészel, az alkatrészt a
gépasztalon helyezik el, itt történik a
munkavégzés. A meghajtás lapos szíjtárcsákkal
történik. A gépet villanymotor hajtotta,
laposszíjtárcsa segítségével. A szerkezet
öntöttvasból készült. 1910 körül kezdték
használni, márkája a szerkezeten található, a
Kirchner cég gyártotta Lipcsében. A műhely
második helyiségében az A falon lévő ajtó
mellett használták
Kis, feketére fetett öntöttvas szerkezet, alsó
része zömög, négyszög kereszmetszetű talprész,
felette satuszerű kialakítással. Elektromos
működési elven működik, a fém fűrészszalag
végtelenítéséhez használt berendezés.
Az 1910-es években gyártották, egyengetővastagsági gyalu. A berendezésben egy "600"-as
kés működik. Elsősorban faanyagok
egyenetlenségeinek kiküszöbölésére , illetve
pontos vastagsági méretének kialakítására
használt berendezés. Stauffer zsírzó szelencével
rendelkezik, a gyártó a Kirchner, lipcsei cég. A
műhely második helyiségében a C fal előtt
használták.
Az 1910-es években gyártotta a Krumrein és
Katz vállalat, Stuttgarti székhellyel. A
faanyagok szeletelése, darabolása illetve
profilkiállítására való berendezés, A
hosszlyukfúró berendezéssel csaprések és
szerkezetei kötéshelyek kialakítása történt. A
szerkezet öntöttvasból készült. A műhely
második helyiségében a gyalugép és a körfűrész
között használták.
Kézi profilgyalu, profilozott bútoralkatrészek
gyártására használtak.

17

S/28202018

2018/105 poroltó

1

S/28212018

2018/105 Szekrény

1

Porraloltó (poroltó) készülék, két tartállyal
egyik a por, másik a hajtógáz számára. A por
hengeres testű, bádoglemezből hegesztett
tartály, oldalához egy kisebb henger alakú keret
van hegesztve, melybe a hajtógáz tartálya
illeszkedik. A portartály tetelyén egy saját
anyagából hegesztett feketére festett markolat
van kialakítva és mindkét tartály végén
biztonsági zárószelep. A hajtógáz palackjába
nyomott "SZÉNSAV" felirat olvasható. A
portartály oldalán domború préselt gyári jelzés:
"MNOSZ 1037 / PRÓBANYOMÁS ATM 20 /
KÉSZBÁDOG / 1956.X.1.". A tartály alsó
részén vastag, festett zöld csík és a tarály
oldalán plakátszerű festett felirat, zöld keretben,
sárga alapon piros "PORRAL OLTÓ" felirat,
mellette zöld rombusz keretben fekete férfi alak
porral oltóval a kezében. Alatta sárga alapon
fekete felirat: "kézi tűzoltó készülék / használati
utasítás: Fordítsd a készüléket lövő kével lefelé!
4-5 méterre közelítsd meg a tüzet! A szelep
kerekét lassan balra forgatva, nyisd ki a
szelepet! A sugarat irányítsd a csizma fészkére!
/ Figyelmeztetés! / Tilos a készüléket napon
vagy 40 °C-nál melegebb helyen tartani! A
készüléket legalább negyedévenként az MNOSZ
9700 szerint kell ellenőrizni! Villamos tüzek
oltására is alkalmas! Használat után azonnak fel
kell tölteni! A tűzoltóságot még az eloltott
tűzről is értesíteni kell! Gyártja / Háztartási
Eszköz- és Bádoggyár / Budapest, XIII., Babér
utca 7. szám / Forgalomba hozza / Szerelvény
készletező Vállalat / Budapest, VII., Csányi utca
9. szám". A műhely második helyiségében a B
falon az ajtó mellett volt.
Egészségügyi fali szekrény, fehérre festett
puhafa szekrény, hasáb alakú. Háoldalán felül
egy-egy akasztónak való szerelvény. Ajtaja
üveges, középen egy egyenlő szárú, kis, piros
kereszttel. Az ajtón fehérre fetett zárcímke, a
hozá tartozó kulcs a szkerény akasztójához van
kötve. A műhely első helyiségében a D falon
volt a kémény mellett.
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S/28222018

2018/105 óra

S/2823.1- 2018/105 polcrendszer
2.-2018

1

1

Falióra ovális lappal és barnára festett, olvális,
esztergált fa kerettel, a keret és a lap között
üveglap. Mutatói az üveglap felett helyezkednek
el. Hátoldalán az óraszekezet fa dobozba zárva.
A doboz ajtaja két kis akasztóval rögzül. A
doboz tetjén a szerkezethez csatlakozó csengő.
Az óra lapjának alsó részén színes nyomat
háttérben hegyekkel, elöl tó, rajta két kis
vitorlással, a kép bal alsó sarkában házak. A
felső részen fehér alapon fekete római
számokkal számozott óralap, körülötte arany
színűre fetstett keret. Az óralap felső részén a
XII-es szám alatt gyártói jelzés: óralap két oldalt
egy-egy stilizált szárnnyal felöl "KIEMZLE"
körirattal. A két helyiséges műhely első
szobájában az A falon az ajtó és az ablak között
használták.
Egyedi kialakítású kétosztatú polcrendszer, alsó
részén egy-egy fiókos résszel. Felül az egyik
oldala nyitott polcos, három polccal, másik
részébe pedig utólagosan egy faliszekrény lett
beilleszve. A polcrendszer sötétbarnára pácolt
puhafa, a hozzá tartózó faliszekrény pedig
sötétbarnára festett puhafa. A benne lévő
faliszekrény puhafa sütétbarnára festett,
kétajtós, kazettás, kétosztatú, díszes zárcímkével
és és lakatnak való szerelvénnyel. Felül
esztergált peremmel. Belül alul három sorba
fiókok. Az alsó sorban két nagy fiók: egy üres
és egy négyosztatú a szegeknek. Felette három
kicsi, négyzet keresztmetszetű fiók: egy üres,
egy ötosztató a szegeknek és egy kétosztatú,
amiben sárga és fehér port tároltak feltehetően a
befér borax, a sárga pedig enyvezéshez használt
anyag. Felette a bal oldalon egy kicsi lapos fiók
kilencosztatú a szegeknek. Felette a szekrény
hátoldalán középen tartóléc vésőkne, valamint
derékszögek felakasztására szolgáló szegek. Az
bal oldali ajtó közepénél kis tartópolc, felül
kampó. A jobb oldali ajtó belső részén középen
és felül egy-egy polc. A műhely első
helyszégében a C falon használták.
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S/28242018

2018/105 fali szekrény

1

S/2825.1- 2018/105 görgős bak
4.-26

2

S/2826.1- 2018/105 enyvezőbak
4-2018

1

S/2827.1- 2018/105 bakos asztal
2-2018

1

S/2828.1- 2018/105 komód
3.-2018

1

Kezeletlen, kazettás ajtóval rendelkező, puhafa
fali szekrény marótkéseknek. Az ajtaján,
kívülről, középen kis négyszögletű tükör, és
1949-es szakadt naptárrészlet. A tükör alatt
bélyeg, felirata: "Állami biztosító / A baleset
ellen védekezz" felirattal. Az ajtó belső oldalán
névjegy, fehér papíron, fekete kézírásra
emlékeztető nyomtatott, fekete betűkkel: "Alber
Schoedler / Werkzeiug und Maschinen /
Fernspr. Alster 3351 / Tel - Adr: Schroedter
Hamburg / Hamburg 23 Papenstasse 85". Ajtón
kapmós zár és lakathoz szerelvény. Hátul felül
két akasztó. Belül a táblán és az atóban sok szeg
a kékes felakasztásához. És kézzel írt, nehezen
olvasható grafit jegyzetek, feljegyzések.
Mindkét bakhoz tartozik egy hengeres toldórész,
mely egy fa hengerből és két végén egy egy
szárból áll. A henger a szárnál rögzíthető a
bakhoz fém karokkal. A bakon vezették a
szíjakat.
Négy elemből álló enyvező bak. Minegyik elem
téglap keresztmetszetű, keskeny és hat csap fér
el benne. A gyűjtéskor fém csapok voltak
benne, de eredetileg facsapokkal használták.
Néhány eredeti, fa cspja megmaradt. A bakot
tetszőleges szélességbe húzták szét és enyvezett
anyagot szorítottak benne, amíg az enyv meg
nem kötött. A hatvanas évektől főleg fakeretes,
farostemezzel borított beltéri ajtókat enyveztek
benne. De korábban is használták enyvezésre. A
műhely második helyiségében a C fal mellett
tárolták.
Asztal lapján hátul vályu, elöl 12 lyuk az anyag
befogatásához. Elöl bal oldalt szorító, jobb
oldalt satu. Elöl középen fiók zárszekezettel és
egyszerű zárcímkével. Azsó része bakszerű
kialakítású, két lábú, csapolt szerkezet. A
műhely első helyiségében az A fal mellett állt az
ablak alatt. A lába közötti tartólécen
farostlemezdarabokat helyeztek el, ezek
ideiglenes polcokként szolgáltak.
Sötétbarnára festett puhafa komód, alul kétajtós,
feletette egy nagy fiók. A fiókon két esztergált
fa gomb. A szekrény rész belül egy polcos
kialakítású. A szekrényajtón zárszrkezet és
zárcímke. A hátsó lábai kitörtek. Elöl alul az
esztergált szegélyléc törött, hiányos.
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S/28292018

2018/105 szekrény

1

S/28302018

2018/105 falipolc

1

S/28312018

2018/105 tolófa

1

S/28322018

2018/105 szekrény

1

S/28332018

2018/105 motor

1

S/28342018

2018/105 motor

1

S/28352018

2018/105 gérláda

1

S/28362018

2018/105 gérláda

1

Káhyaezüsttel lefestett egyajtós álló szekrény.
Az ajtó közepén lakathoz szerelvény. Egyik
oldalán egy, a másikon három kampóval, belül
négy polccal. Az ajtó betétes, esztergált dízses
kerettel. Az egyik lába ki van törve. Lábai
egyszerű lapos hasábok. Felül esztergált díszléc
látható, mely felfelé szélesedik, peremes keretet
ad a szekrénynek. A polcrendszer mellett
helyezkedett el és össze volt vele szegelve,
mintegy támasztékként szolgált.
Egy magas falú, téglalap keresztmetszetű
polchoz illeszkedik egy felfelé szűkülő trapéz
keresztmetszetű fa keret, melynek mindkét
oldalán 13-13 kampó van. Ekezen tartotta a
mester a reszelőket. A falipolc a műhely első
helyiségében az A falon helyezkedett el. Az ajtó
és az ablak között.
T alakú, kezeletlen, gyalult, puhafa lécekből
összeállított forgácstolófa gyalugéphez. A
faforgás kitolására használták.
Két részből álló szekrény, alul kétosztatú,
kétajtós, belül polcos szekrény, felül nyitott
polcos szekrény. Felső része szintén kétosztatú,
mindkét része három-három polcsorból áll.
Oldalán és felső részén mart, díszléc szegélyezi.
Felső részén, középen gyártói cégjezés: réztábán
feketére festve, domború betűkkel olvasható
felirat: STILLERné és TÁRSA jégszekrény és
hűtőkészülékek gyára. BUDAPEST, VII.
Szövetség u. 3.
Elektromotor, feketére festett, fém gépházzal,
rajta gyártói jelzés: "GANZ" felirat olvasható. A
motor a földhöz volt rögzítve konzolokkal és a
szalagfűrész hajtotta szíjátéttétellel.
Elektromotor feketére festett, fém gépházzal
rajta téglalap alakú, szegecselt réztábla gyártói
jelzéssel, felirata: Aeg Unio Magyar
Villamossági Részvénytársaság Budapest. A
motor a födhöz volt rögzítve konzolokkal és a
gyalugépet hajtotta szíjáttétellel.
"U" keresztmetszetű, falécekből összeállított
hasáb alakú gérláda, oldalán több mélyedéssel.
Derékszögben összeilleszthető lécek szabályos,
45 fokos fűrészelésére használták. Gyorsan és
pontosan lehetett vele fűrészelni.
"U" keresztmetszetű, falécekből összeállított
hasáb alakú gérláda, oldalán több mélyedéssel.
Derékszögben összeilleszthető lécek szabályos,
45 fokos fűrészelésére használták. Gyorsan és
pontosan lehetett vele fűrészelni.
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S/28372018

2018/105 redőnyminta

1

S/28382018

2018/105 tábla

1

S/28392018

2018/105 szemüveg

1

S/28402018

2018/105 fűrész

1

S/28412018

2018/105 fűrész

1

S/28422018

2018/105 fűrész

1

S/28432018
S/28442018
S/28452018

2018/105 vonalzó

1

Öt darab esztergált, lazúrozott bükk és fenyőfa
elemből álló egybefűzött redőnyminta. Az alsón
szegecselt téglalap alakú sárgaréz lemez gyárói
jelzéssel, felső része háromszögletű. A lapon
fekete alapon, domború sárgaréz felirat:
KORÁNYI ÉS FRÖHLICH REDŐNYGYÁRA
ROULEAU-FABRIK BUDAPEST.
Alumínium lemezből készült tábla, felül
középen egy lyukkal, szeg helye, mivel falra
volt szegelve, rajta festett felirat, fekete alapon
három kör, benne pirossal "tűzoltók / mentők /
rendőrség" felirat és a hívószámok: 05 / 04 / 07.
És midegyik elé fekete színnel, filccel egy "1"es szám van kézzel írva.
Szalagfűrészlap forrasztásánál használt
hegesztőszemüveg. Alumínium keretű, két
fekete lencsével ellátott szemüveg, állítható,
vastag, barna textil pánttal. Az alumínium keret
széle úszószeművegszerűen kiszélesedik,
teljesen leharátolja a látómezőt.
Kézifűrész, lombfűrész. Középen egy hosszú fa
rúd, két végén merőlegesen egy-egy rövidebb. A
rúdtól egyenlő távolságra egyik oldalt egy
fűrészlap, másikon egy kifeszített kötél. A
fűrészlap és a keret találkozásánál mindkét
végén egy-egy esztergált markolat.
Kézifűrész, lombfűrész. Középen egy hosszú fa
rúd, két végén merőlegesen egy-egy rövidebb. A
rúdtól egyenlő távolságra egyik oldalt egy
fűrészlap, másikon egy kifeszített kötél. A
fűrészlap és a keret találkozásánál mindkét
végén egy-egy esztergált markolat.
Kézifűrész, lombfűrész. Középen egy hosszú fa
rúd, két végén merőlegesen egy-egy rövidebb. A
rúdtól egyenlő távolságra egyik oldalt egy
fűrészlap, másikon egy kifeszített kötél. A
fűrészlap és a keret találkozásánál mindkét
végén egy-egy esztergált markolat.
50 centiméteres fa vonalzó.

2018/105 üllő

1

Öntöttvas üllő, feketére festett.

2018/105 áthúzó
szerszám
bőrszíjhoz

1

Esztergált fa nyéllel ellátott áthúzó szerszám a
bőrszíj toldásához. Feje lyukas fejű tűre
emlékeztet.
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S/29462018

2018/105 igazolvány

1

S/29472018

2018/105 újságkivágás

1

S/29482018

2018/105 képeslap

1

S/29492018

2018/105 papírtaró

1

S/29502018

2018/105 színminta

1

S/29512018

2018/105 papír tasak

1

Téglalap alakú, kis méretű papír igazolvány.
Elülső oldalon: bal felső sarok: KIOSZ;
középen: Igazolvány; jobb felső sarok: Sorszám:
332. Igazoljuk, hogy id. Nagy Ferenc kartárs A
"JÓ MINŐSÉGÉRT" jelvény viselésére
jogosult. Ez az igazolvány 3 hónaponként
érvényesítendő. 1955. április 25. Bal alsó sarok:
orsz. elnök, felette aláírás. Jobb alsó sarok: orsz.
főtitkár, felette aláírás. Hátsó oldalon: bal felső
sarok: Érvényesítve. Alatta 4x5-ös üres táblázat.
A táblázat alatt: 360 – Jókai nyomda – (F)
Újságkivágás. Elülső oldalán egy PANHAS
gyár által gyártott fa- és asztalosipari gép. Jobb
felső sarokban ceruzával felírva: 380 V, 50 Periódun. Hátoldalán cseh nyelven szöveg
Fekete-fehér képeslap. Gyalugépet ábrázol.
Írógéppel ráírva: "Kardos"féle kombinált gyaluép szupport oldal. Hátoldalán: FORTE
Téglalap alakú, papírból hajtogatott tartó,
amiben vélhetőleg kisebb jegyzeteket tartottak.
Külső és belső oldalán egyaránt jegyzetek,
skiccek láthatók
Téglalap alakú papír, kihajtható színminta. Első
oldalon. Silvia és ULTRA RUHAFESTÉK
SZÍNKÁRTYA VEGYICIKKEKET
KISZERELŐ VÁLLALAT. Kinyitva a bal
oldalon. SILVIA RUHAFESTÉK felirat. Alatta
16 féle színezett vászoncsík ráragasztva a
kartonpapírra. Két vonallal elválasztva alatta
felirat: ULTRA RUHAFESTÉK alatta három
féle színezett vászoncsík ráragasztva. Kinyitva a
jobb oldalon keretben leírás olvaható a Silvia és
Ultra ruhafestékekről. Alsó részben pedig egy
átfestési táblázat. Hátsó oldala üres.
Téglalap alakú papír tasak, Kasein hidegenyv
csomagolása. Elülső oldalon: Vigyázz! Az enyv
ürmérték szerint 1 : 1 keverendő vízzel, s így
tökéletes oldást és kitünő enyvet kap! Keretben
középen: Szemes József BUDAPEST Központi
iroda: IX., Tüzoltó - utca 38 Üzem: VIII.,
Sárkány - utca 7 Telefon: 138-689 Kasein
hidegenyv. A keret bal oldalán: A "Kinizsi"
hidegenyv azért olcsó, mert gazdaságos! Jobb
oldalán: Kiadós és gazdaságos lesz az enyve, ha
előírás szerint oldja!
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S/29522018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29532018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29542018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29552018

2018/105 plakát

1

S/29562018

2018/105 naptár

1

S/29572018

2018/105 naptár

1

S/29582018
S/29592018

2018/105 naptár tartó

1

2018/105 papírtaró

1

S/2960- 2018/105 papírtaró
2018
S/2961-1- 2018/105 papírsablon
45-2018

S/29622018
S/29632018

1
45

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

Téglalap alakú karton, ami félbe van hajtva.
Iskolai feladat: szekrénysor műszaki rajza. A
külső oldalon képletek, számolási feladatok,
Newton II. és III. törvénye, képletek. Belül a
tanár által kijavított és leosztályzott műszaki
tervrajz, ami egy szekrénysort ábrázol. 1963. X.
7. VARGA VILMOS 1 LAP. Érdemjegy: 2
Téglalap alakú karton, ami félbe van hajtva.
Iskolai feladat: keretes szekrény műszaki rajza.
KERETES SZEKRÉNY LAKI ANTAL II B
Téglalap alakú karton félbehajtva. Iskolai
feladat: zsámoly műszaki tervrajza. LAKI
ANTAL 1963. I ZSÁMOLY M:13 2 R Piros
ceruzával a tanár javításai láthatók: A számok
nagyok, nyilak nem szabályosak. Tisztábban!
Tanár aláírása: B Érdemjegy: 2
Téglalap alakú plakát. MALINÁK JÓZSEF
FAIPARI GÉPEK ÉS SZERSZÁMOK
BUDAPEST, XIV, KERÉKGYÁRTÓ-UTCA
109 TELEFON: 299-718 400-as kombinált
gyalúgép egyengető, kelelő, vastagsági, fúró,
körfűrész és köszörűgép Pernyész, Gervay u.
99. Tel. 499-998
Kis alakú 1972-es asztali naptár. Első oldalon:
1971 23/T/A Tömb Ft 6,70 Sok helyen
jegyzetek is olvahatók benne. Zsínor van
befűzve a műanyag spirál részbe, amivel fel
lehetett akasztani.
Kis alakú 1971-es asztali naptár. Első oldalon:
1971 23/T/A Tömb Ft 6,70 Sok helyen
jegyzetek is olvahatók benne.
Kis alakú asztali naptárhoz taró. Halvány zöld
színű
Enyhén trapéz alakú papírból hajtogatott tartó,
amiben vélhetőleg kisebb jegyzeteket tartottak.
Rajta piros színű felirat: Heri (??) papírok
Három részbe hajtott A4-es kartonlap. Talán
papírt tartottak benne.
Rajzlapból kivágott papír sablonok. Az egyik
oldala piros festékkel van lefestve. A: 9 db; B: 2
db; C: 1 db; E: 1 db; F: 1 db; H: 1 db; J: 1 db;
K: 2 db; L: 3 db; N: 5 db; O: 3 db? P: 1 db; R: 2
db; S: 3 db; T: 3 db; U: 2 db; V: 2 db; Z: 1 db;
csillag: 2 db
Papír cipőtalp sablon. Rajta tintával ráírva
Garay u. 40
Papír cipőtalp sablon. 40-es méret. Rajta
ceruzával számolások: 380x5000 1000000;
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240x6000=1440000; ketelag (?) cipő
S/29642018
S/29652018
S/29662018
S/29672018
S/29682018

2018/105 sablon

1

Papír cipőtalp sablon. Rajta kék ceruzával: 1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/29692018

2018/105 sablon

1

S/29702018
S/29712018

2018/105 sablon

1

Papír cipőtalp sablon. Rajta fekete ceruzával:
Tibié
Papír cipőtalp sablon, 36-os méret. Rajta kék
ceruzával: 36
Papír cipőtalp sablon, 37-es méret. Rajta kék
ceruzával: 37 fekete ceruzával: Szűcs Rozi
Papír cipőtalp sablon. Rajta egyik oldalon kék
ceruzával: Őcsi; másik oldalon fekete ceruzával:
Varga Emil
Papír cipőtalp sablon. Rajta egyik oldalon kék
ceruzával: Ilinek 15re; másik oldalon kék
ceruzával: Ilinek 15re, alatta fekete ceruzával
Mariska néni
Papír cipőtalp sablon.

2018/105 sablon

1

S/29722018

2018/105 sablon

1

S/29732018

2018/105 sablon

1

S/29742018

2018/105 sablon

1

S/29752018

2018/105 sablon

1

S/29762018

2018/105 sablon

1

S/29772018
S/29782018
S/29792018
S/29802018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

Papír cipőtalp sablon. Egyik oldalon kék
ceruzával a sablon körvonala belülről meg van
rajzolva
Papír cipőtalp sablon. Egyik oldalon fekete
ceruzával ráírva: 50x190 7m Másik oldalon
fekete ceruzával: Pék segéd
Papír cipőtalp sablon, 39-es méret. Rajta kék
ceruzával mindkét oldalon: 39 Egyik oldalon
lila ceruzával: 40 27c
Papír cipőtalp sablon, 38-as méret. Rajta kék
ceruzával mindkét oldalon: 38 Egyik oldalon
fekete ceruzával nem túl jól olvasható szöveg
Papír sablon. Egyik oldalán kék ceruzával: 182
100b, 200f. Másik oldala kék ceruzával
összefirkálva
Papír cipőtalp sablon, 37-es méret. Rajta kék
ceruzával egyik oldalon: 35 Másik oldalon
fekete ceruzával: 37 csizmafelső
Fél papír cipőtalp sablon - alsó rész
Fél papír cipőtalp sablon - alsó rész. Egyik
oldalán fekete ceruzával: 2
Fél papír cipőtalp sablon - alsó rész. Egyik
oldalán fekete ceruzával: 2 sarkában ceruza rajz
Papír cipőtalp sablon.
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S/2981-1- 2018/105 papír cégér
2018

2

S/2981-2- 2018/105 papír cégér
2018

S/2982-1- 2018/105 papír cégér
2018

S/2982-2- 2018/105 papír cégér
2018

S/29832018

2018/105 műszaki rajz

1

Téglalap alakú papír cégér. Felül két lyuk van
rajta, ahova zsinórt lehet behúzni, hogy fel
lehessen akasztani. Rajta: id. Nagy Ferenc
épület- és bútorasztalos Győrszentiván Készít
mindennemü épület- és bútorszakmába vágó
munkát méret vagy rajz után a legjutányosabban
és izléses kivitelben. Költségvetést és árajánlatot
dijmentesen adok. Szives támogatást kérve
vagyok tisztelettel id. Nagy Ferenc. Legalul:
"Petőfi" könyv- és papírkereskedés Győr.
Téglalap alakú papír cégér. Felül két lyuk van
rajta, amiben egy zsinór van, hogy fel lehessen
akasztani. Rajta: id. Nagy Ferenc épület- és
bútorasztalos Győrszentiván Készít
mindennemü épület- és bútorszakmába vágó
munkát méret vagy rajz után a legjutányosabban
és izléses kivitelben. Költségvetést és árajánlatot
dijmentesen adok. Szives támogatást kérve
vagyok tisztelettel id. Nagy Ferenc. Legalul:
"Petőfi" könyv- és papírkereskedés Győr.
Ceruzával számok vannak ráírva: 30x56;
420x193 35xC35. Hátoldalán Malom tábla van
felrajzolva.
Téglalap alakú papír cégér. Felül két lyuk van
rajta, amiben zsinór van, hogy fel lehessen
akasztani. Rajta: id. Nagy Ferenc épület- és
bútorasztalos Győrszentiván Készít
mindennemü épület- és bútorszakmába vágó
munkát méret vagy rajz után a legjutányosabban
és izléses kivitelben. Költségvetést és árajánlatot
dijmentesen adok. Szives támogatást kérve
vagyok tisztelettel id. Nagy Ferenc. Legalul:
"Petőfi" könyv- és papírkereskedés Győr.
Téglalap alakú papír cégér. Felül két lyuk van
rajta, amiben zsinór van, hogy fel lehessen
akasztani. Rajta: id. Nagy Ferenc épület- és
bútorasztalos Győrszentiván Készít
mindennemü épület- és bútorszakmába vágó
munkát méret vagy rajz után a legjutányosabban
és izléses kivitelben. Költségvetést és árajánlatot
dijmentesen adok. Szives támogatást kérve
vagyok tisztelettel id. Nagy Ferenc. Legalul:
"Petőfi" könyv- és papírkereskedés Győr.
Téglalap alakú pauszra tussal rajzolt rajz. Egy
ház homlokzatát ábrázolja. Jobb alsó sarokban a
tervező kézjegye: Pilcz Károly
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S/29842018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29852018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29862018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29872018

2018/105 műszaki rajz

1

S/29882018

2018/105 műszaki rajz

1

Pauszra tussal rajzolt műszaki rajz. T. Wintmühl
Ferencz úr és neje részére építendő lakóház
tervezete. Bene-dülőben. Méret: 1:100
Helyszínrajz M=1:1000 Homlokzat A. B
metszet Földszinti alaprajz Szinmagyarázat
építetők Alapozási alaprajz. Iparügyi Miniszter
úr 56616/III. 1939 aug alapján. Főbírói hivatal
6365/1930 sz. Az iparlajstromba A.36/1939.
Pilcz Károly kőműves-mester Győrszentiván
1941 VIII/16
Pauszra tussal rajzolt műszaki rajz. T. Payer
Testvérek részére építendő lakóház tervezete
Győr. Méret= 1:100 Homlokzat A.B.
Keresztmetszet Földszinti alaprajz
Szinmagyarázat Alapozási alaprajz
Győrszentmárton 1936 III/25. Pilcz Károly
kőm. Mester
Pauszra tussal rajzolt műszaki rajz. 3. példány
T. id. Koczor József úr és neje részére építendő
lakóház tervezete. Győrszentiván Méret: 1:100
Helyszínrajz M=1:1000 Homlokzat A. B
metszet Földszinti alaprajz építetők Alapozási
alaprajz. Iparügyi Miniszter úr 56616/III. 1939
aug alapján. Főbírói hivatal 6365/1930 sz. Az
iparosok lajstromába A.36/1939. Győrszentiván
1943 évi jan hó 15én Pilcz Károly okl. kőm.
mester
Pauszra tussal rajzolt műszaki rajz. özv. Rédei
Lajosné részére építendő lakóház tervezete.
Győrszntiván Méret: 1:100 Helyszínrajz
M=1:1000 Homlokzat A. B metszet Földszinti
alaprajz Rédei Lajosné építető Alapozási
alaprajz. Iparügyi Miniszter úr 56616/III. 1939
aug alapján. Főbírói hivatal 6365/1930 sz. Az
iparosok lajstromába A.36/1939. Győrszentiván
1941 III/1. Pilcz Károly kőműves mester
Pauszra tussal rajzolt műszaki rajz. T. Tamasics
Gyula úr és neje részére építendő lakóház
tervezete. Győrszentiván Méret: 1:100
Helyszínrajz M=1:1000 Homlokzat A. B
metszet Földszinti alaprajz építetők Pince és
alapozási alaprajz. Iparügyi Miniszter úr
56616/III. 1939 aug alapján. Főbírói hivatal
6365/1930 sz. Ipar lajstromba A.36/1939.
Győrszentiván 1941 IV/4 Pilcz Károly kőműves
mester
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S/29892018

2018/105 műszaki rajz

1

S/2990-1- 2018/105 fapác
14-2018
tasakja

14

S/29912018
S/29922018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/29932018

2018/105 sablon

1

S/29942018
S/29952018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/29962018

2018/105 sablon

1

S/29972018

2018/105 sablon

1

S/29982018

2018/105 sablon

1

S/29992018

2018/105 sablon

1

Pauszra tussal rajzolt műszaki rajz. T. id. Nagy
Ferenc asztalos mester úr részére építendő
lakóház és vele kapcsolatos asztalos műhely
tervezete. Győrszntiván Méret: 1:100
Helyszínrajz M=1:1000 Földszinti alaprajz
Homlokzat Alapozás pince és souterain alaprajz
C. D. metszet Udvar Oldalnézet A. B metszet id.
Nagy Ferenc építető Iparügyi Miniszter úr
56616/III. 1939 aug alapján. Főbírói hivatal
6365/1930 sz. Az ipar lajstromba A.36/1939.
Győrszentiván 1939 évi szeptember 24 Pilcz
Károly kőműves mester
Brauns márkájú fapác tasakja. Bal oldalon egy
asztalos mester, aki a műhelyében egy ajtót fest
a páccal. Alatt különböző címerek Jobb oldalon:
Spirituslöslich! Brauns' Holzbeize für techn.
Zwecke usw. Einfach im Gebrauch Griftfrei!
Wilhelm Brauns KG Anilinfabriken,
Quedlinburg Hátoldalán német nyelven
használati leírás. Mahagóni piros 002: 3 db;
tölgy vilgos 006: 4 db; piros 014: 2 db; ébenfa
fekete 025: 3 db; mahagónia-barna 033: 2 db
Papír asztalos sablon. Kugli bábú formájú. Félbe
van hajta. Tetején bevágás.
Papír asztalos sablon. Díszítő elem sablonja:
domború, egyenes, majd homrú forma. Az egyik
odalán ceruzával számok vannak ráírva
Papír asztalosipari sablon. Díszítő elem
sablonja: domború, egyenes, homorú, egyenes,
domború forma. Az egyik oldalán hevenyészet
rajz
Papír asztalos sablon. Félbevágott kugli bábú
formájú.
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Trapéz alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Papír asztalos sablon. Díszítő elem sablonja:
domború, rövid egyenes, majd homorú forma.
Hosszanti részén egy keskeny sáv vissza van
hajtva. Ragasztószalag maradványa, rajta:
ÁZAT TÖRÉKENY!
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Teteje
trapéz formájúra van levágva
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S/30002018

2018/105 sablon

1

S/30012018

2018/105 sablon

1

S/30022018

2018/105 sablon

1

S/30032018

2018/105 sablon

1

S/30042018

2018/105 sablon

1

S/30052018

2018/105 sablon

1

S/30062018

2018/105 sablon

1

S/30072018

2018/105 sablon

1

S/30082018

2018/105 sablon

1

S/30092018

2018/105 sablon

1

Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Pajzs formához hasonlító papír asztalos sablon,
ami egy emléklapból lett kivágva. Az
emléklapból a következő olvasható: Emléklap A
"KILIÁN GYÖRGY" kulturális seregszemle
járási döntőjén népitáncban III. helyezést elért
kultúrcsoportnak. TÉT, 1959. május 10. Járási
KISZ kultúrfelelős, Járási KISZ V.B. titkár.
Látható az aláírás is. Felül középen régi magyar
címer, alul a MAGYAR KOMMUNISTA
IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG GYŐR JÁRÁSI
BIZOTTSÁGA pecsétje látható. A másik
oldalon ceruzával: Rőktőn jővők fél 8ra ithol
vagyok permetezéshez kiadom a dolgokat.
Alatta: 755x125
Lopótök formájú papír asztalos sablon,
amelynek az egyik oldalára plusz körcikk van
ráragasztva. Hátoldalán nyomtatott betűkkel:
DEBRECENI DOHÁNYGYÁR. Ceruzával
ráírva: 37, egyéb firkák
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Teteje
trapéz formájúra van levágva. Kék oldalán
díszítő elemek vázlatai, Fehér oldalon: Forgalmi
adó 12,000x015%=1800 Ft kell fizetni. Doktor
lakás lambériázása. Alatta hevenyészet műszaki
rajz. Piros tollal: id. Nagy Ferenc
Kisméretű papír asztalos sablon. Enyhén
hengeres forma, ez nyúlik meg az egyik oldalon
csőszerűen (hasonlóan egy elefánt fejéhez). Van
rajta egy lyuk, illetve több helyen össze van
ragasztózva
Papír asztalos sablon. Kisméretű díszítőelem
sablonja, hullámos vonalú. Mindkét oldalán
ceruza vonalak láthatók rajta
Papír asztalos sablon. Nem szabályos körcikk.
Egyik oldalán ceruzával a körcikk belső vonala
meg van rajzolva. Másik oldalán ragasztó
nyomok
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S/30102018

2018/105 sablon

1

S/30112018

2018/105 sablon

1

S/30122018

2018/105 sablon

1

S/30132018

2018/105 sablon

1

S/30142018

2018/105 sablon

1

S/30152018
S/30162018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30172018

2018/105 sablon

1

S/30182018

2018/105 sablon

1

S/30192018

2018/105 sablon

1

S/30202018

2018/105 sablon

1

S/30212018

2018/105 sablon

1

Papír asztalos sablon. Kisméretű díszítő elem.
Domború, domború, egyenes, homorú forma.
Hátoldalán ragasztónyomok.
Papír sablon. Kisméretű díszítő elem. Domború,
egyenes, egyenes, domború, homorú, domború
forma. Háromszög van belevágva. Rajta
ceruzával írt, alig kivehető számok.
Papír asztalos sablon. Kicsit sarok nélküli
csizmára hasonlít. Két helyen ki van lyukasztva,
és itt enyhén szakadtak is. Ceruza átlós vonal
látható az egyik oldalon, illetve ceruzával rá van
írva: 6c. Másik oldala enyhén foltos, rajta
tintával NY betű
Papír asztalos sablon. Díszítő elem sablonja,
ami félbe van tépve. Hátoldalán ragasztószalag,
rajt: GYŐRI KEKSZ ÉS OSTYAGYÁR
Papír asztalos sablon, Sarok nélküli csizmára
hasonlít a formája. Tetején háromszög van
kivágva. Mindkét oldalára az 1955-ös naptár
egy-egy hete van felragasztva. Az egyik oldalon
a 8. hét, a másik oldalon január 23-február 5-i
hét. Az egyik oldalán ceruzával rajzolt vonalak
láthatók.
Papír asztalos sablon, trapéz alakú. Az egyik
oldalán ceruzával egy félkör van rajzolva
Papír asztalos sablon, félkör alakú, háromszög
van belevágva. Mindkét oldalára ceruzával rá
van firkálva.
Papír asztalos sablon, félbevágott csepp alakú.
Az egyik oldalon látszik, hogyan próbálták
megrajzolni a sablon körvonalát ceruzával.
Papír asztalos sablon. Trapéz formához hasonlít,
amelynek a két függőleges oldala nem egyenes,
hanem félköríves. Tetején háromszög van
kivágva. Egyik oldalon ceruzával rajzolt két
párhuzamos vonal látható
Papír asztalos sablon: marásminta ajtóhoz.
Egyik oldalán ceruzával ráírva: 1 db üveg
39,5x49 cm Kovácsék
Papír asztalos sablon. Díszítőelem. Elnyújtott
csepp formájú, lefelé megnyúlva. A kör részén
középen kilyukasztva. Ceruzával ráírva: KOCSI
m. 75 cm 45 cm 65 cm
Papír asztalos sablon: fiók kihúzó fogantyú. Az
egyik szélén lyuk van kivágva. Mindkét oldalára
újságpapír kivágás van ráragasztva
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Félkör alakú papír asztalos sablon, alja
behajtható. Az egyik oldalára ceruzával ráírva:
Ezt azonnal üvegezd be, mert 8 órára itt lesznek.
Hőbe Jenő. Másik oldalára két papírlap van
ráragasztva: Földműves Szövetkezet - erre
ceruzával rá van írva még egy 3-as szám, illetve
Győrszentiván. Másik papír: VIM KICSI 200
grammos Háztartási súrolószer MNOSZ 3652
ártja: Rákospalotai Növényolajip. V. .....doboz
ára: Ft 1 05 dobozonként
Kisméretű papír asztalos sablon, formája
hasonlatos egy sarok nélküli csizmához. Egyik
oldalán ceruzával írt számítások: 20 db
591/2x391/2 24 631/2 x381/2 x27x831/2
Kisméretű papír asztalos sablon, téglalap
formájú, amelyik az egyik oldalán
kidomborodik. Az egyik oldalára rá van
pecsételve: id. Nagy Ferencz épület asztalos
Győrszentiván. Másik oldalára ceruzával ráírva:
vásárheji Róbert 30/műhej 6 sz
Papír asztalos sablon, félkörív

S/30222018

2018/105 sablon

1

S/30232018

2018/105 sablon

1

S/30242018

2018/105 sablon

1

S/30252018
S/30262018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

Kis alakú, keskeny téglalap formájú asztalos
sablon, ami az egyik oldalán kidomborodik, alja
ferde. Egyik oldalára ceruzával rá van írva: 2

S/30272018
S/30282018
S/30292018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30302018
S/30312018
S/30322018
S/30332018
S/30342018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30352018

2018/105 sablon

1

Kis méretű papír asztalos sablon, nem szabályos
körcikk. Egyik oldalára ráírva: 3 új
Papír asztalos sablon, díszítőelem: függőleges,
homorú, domború, vízszintes, domború forma
Kis alakú, keskeny téglalap formájú asztalos
sablon, ami az egyik oldalán kidomborodik, alja
ferde. Mindkét oldalán firkálás nyoma
Kis méretű papír asztalos sablon, nem szabályos
körcikk. Mindkét oldalára ceruzával ráírva: 1
Kis méretű papír asztalos sablon, nem szabályos
körcikk. Egyik oldalára ceruzával ráírva: 4
Papír asztalos sablon, díszítő elem, szimetrikus,
középen és az egyik oldalában lyuk van vágva.
Papír asztalos sablon: liliom végű kereszt
formájú. A felső részénél a papír meg van hajtva
Papír asztalos sablon, díszítő elem, szimetrikus,
azoban az egyik része le van tépve. Papírlap van
ráragasztva. Az egyik oldalára rá van
pecsételve: id. Nagy Ferencz Győrszentiván
Kis méretű papír asztalos sablon, díszítő elem.
Az egyik vége leszakadt, másik végébe
háromszög van belevágva
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S/30362108

2018/105 sablon

1

S/30372018

2018/105 sablon

1

S/30382018
S/30392018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30402018

2018/105 sablon

1

S/30412018

2018/105 sablon

1

S/30422018

2018/105 sablon

1

S/30432018

2018/105 sablon

1

S/30442018

2018/105 sablon

1

S/30452018

2018/105 sablon

1

S/30462018

2018/105 sablon

1

S/30472018

2018/105 sablon

1

Papír asztalos sablon, félbevágott házhoz
hasonlatos. Egyik oldalán ceruzával számítások
vannak: 90x38 720 3420x7 23870 30 40 72
Papír asztalos sablon, díszítő elem. Függőleges,
vízszintes, domború, ferde, homorú, domború,
domború forma. Tetjén középen négyzet van
kivágva.
Kis méretű papír asztalos sablon, nem szabályos
körcikk. Egyik oldalára ceruzával ráírva: 2
Papír asztalos sablon, pásztorbot végéhez
hasonlatos, végén téglalap forma. Középen fent
egy lyuk van kivágva
Kis méretű papír asztalos sablon. Félkör,
amiben két kisebb félkör van belevágva, Egyik
oldalán írás: "Kautasit" Hochdruck
Nagy méretű papír asztalos sablon, díszítőelem:
domború-homorú, ferde egyenes, vízszintes,
domború forma. A teteje és az oldala be van
hajtva.
Papír asztalos sablon, díszítő elem, hosszú,
keskeny forma. Vége téglalap, ami enyhe
hullámos vonalban folytatódik. Ceruza vonalak
vannak rajta, vége behajtható
Papír asztalos sablon, ajtó marás minta. Egyik
oldalán ceruzával számítások:
14130+2160=16290x2 32580. Másik oldalán
ceruzával ráírva Bozsó.. Üveg. Felirat vége
látszik: T SAJT
Papír asztalos sablon, alja téglalap alakú, amiből
felfelé egy hosszú, keskeny téglalap nyúlik ki,
amelynek a teteje lekerekített. Az egyik oldalán
zöld ceruzával számok: 35,2x50,2. Másik
oladán régi címke maradvány: HE RÉNY
Nagy méretű papír asztalos sablon, díszítő elem,
ajtó marás minta: függőleges, domború,
függőleges, homorú forma. A teteje és az oldala
be van hajtva. Mindkét oldalán ceruza rajzok,
elülső oldal alsó sarkába régi címke egy része
látható
Papír asztalos sablon. Félbehajtott téglalap,
aminek mindkét oldalán az aljába két
háromszög van vágva. Hátoldalára egy
háromszög van rajzolva ceruzával, benne egy
négyzet.
Papír asztalos sablon. Alja négyzet, aminek az
egyik oldala ívesre van vágva. Hosszúkás
téglalapban folytatódik, egyik oldalába szintén
téglalap van bevágva. Belső oldalán további
konturok vannak berajzolva.
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S/30482018

2018/105 sablon

1

S/30492018

2018/105 sablon

1

S/30502018

2018/105 sablon

1

S/30512018

2018/105 sablon

1

S/30522018

2018/105 sablon

1

S/30532018

2018/105 sablon

1

S/30542018

2018/105 sablon

S/30552018

2018/105 sablon

1

S/30562018

2018/105 sablon

1

S/30572018

2018/105 sablon

1

S/30582018

2018/105 sablon

1

Nagy méretű papír asztalos sablon, díszítő elem,
ajtó marás minta: szép íves forma. Elülső
oldalán ceruza rajzok, egy hálószoba
hevenyészett vázlata, illetve ceruzával: 7 db,
előszobafal, számok: 162, 202*202, 16x20 7 db,
30
Papír asztalos sablon, díszítő elem: függőleges,
vízszintes, egyenes, befelé csúcsos, kifelé
csúcsos, domború, befelé csúcsos, domború.
Tetjén kis négyzet van kivágva
Papír asztalos sablon, hengeres forma, amelynek
mindkét vége ívesen csúcsban végződik. A
fehér oldalán ceruzával: 3 db Zeli
Papír asztalos sablon, díszítőelem. Domború,
vízszintes, homorú forma. Alján középen
kivágott háromszög
Papír asztalos sablon, díszítő elem. Domború,
vízszintes, homorú forma. Elülső oldalán
ceruzával vonalak és számok vannak: 1800,
1700, 180
Papír asztalos sablon. Félkör alakú, háromszög
van belevágva. Egyik oldalán ceruzával két
egymásra merőleges vonal van rajzolva
Papír asztalos sablon, hangjegy formájú, a szára
enyhén domború. Mindkét oldalán ceruzával
írás: srégesség 16 cm a fenék 4 cm szélesíteni
kell.szélessége 16-15. Alsó részébe háromszög
van bevágva
Papír asztalos sablon. Alja enyhén ferde, alsó
része kidomborodik, a felső vége keskeny
nyakban végződik. Elülső oldálára ceruzával 1
szám van írva
Papír asztalos sablon. Alja enyhén ferde. Alsó
része trapéz, annak bal oldaláról indul egy
enyhe hullámvonalszerű ív
Nagy alakú papír asztalos sablon, díszítőelem.
Domború, vízszintes, homorú, domború forma.
Mindkét oldalán ceruzával számítások vannak
ráírva. A hátoldalán kivágott hirdetés látható: a
képen terített asztal, rajta tényér, benne sajt,
paradicsom, paprika. Alatta írás: Könnyen
emészthető, nagy fehérje és ásványi anyag
tartalmú sajt
Papír asztalos sablon. Díszítő elem. Domború,
függőleges, homorú, domború forma. Alján
ellipszis alak van kivágva. Egyik oldalán toll
rajz és egy pecsét: id. Nagy Ferencz 1942 szep 6
Győrszentiván. Másik oldalán Hungária felirat
barna betűkkel sokszor felírva, közte kis barna
emberkék.
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S/30592018
S/30602018
S/30612018

2018/105 sablon

1

Papír asztalos sablon, félkörív

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30622018
S/30632018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30642018

2018/105 sablon

1

S/30652018
S/30662018
S/30672018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30682018

2018/105 sablon

1

S/30692018
S/30702018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

S/30712018
S/30722018

2018/105 sablon

1

2018/105 sablon

1

Nagyméretű papír asztalos sablon. Ajtó
marásminta. Negyedbe van hajtva.
Papír asztalos sablon. Téglalapból kivágott
lépcsőzetes forma. Mindkét oldalán ceruza rajz
(vonal, félkörív) látható
Papír asztalos sablon, téglalap alakú, amelynek
a felső része le van tépve.
Összehajtogatott papírlap, amire kék ceruzával
egy kézi tükör sablonja van lerajzolva. Kék
ceruzával rá van írva: Eleje
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen enyhén trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Papír asztalos sablon, díszítőelem. Ajtó
marásminta.
Papír asztalos sablon, székláb. Rajta ceruzával:
35. Utána olvashatatlan a szöveg.
Papír asztalos sablon, derékszögű háromszög
alakú, az átló két csúcsa félkörívvel van
összekötve. Elülső oldalán ceruzával: 40x15
fiók, 13 méj, 138 118. Hátulsó oldalán hirdetés
részletei láthatók: KEZETNEK tveszünk! Ft.
Fill.
Nagyméretű papír asztalos sablon. Díszítő elem,
domború, függőleges, homorú forma. Aljára
háromszög van vágva. Felső domború rész be
van hajtva. Ceruzával a sablon körvonala meg
van rajzolva, és rá van írva: 32x60
Karton lap, amiből két sablon lett kivágva,
ennek a negatívja látszik
Téglalap alakú papír asztalos sablon. Tetején
középen trapéz alakú rész van kivágva, a
levágott rész lefelé ferde
Téglalap alakú papír asztalos sablon, tetején a
két sarka ívesre levágva.
Nagyalakú téglalap papír asztalos sablon, felső
részéből L alakú rész van kivágva. Felső
részéből háromszög van kivágva. Elülső oldalán
ceruzával, illetve tollal: 50-52 50x25 vége
srégsége 16 cm fenék 4 szélesb kel vége 54
nagynal. Hátoldalán ceruzával: Fenék 4 cm
széleseb kell
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S/30732018

2018/105 sablon

1

S/30742018

2018/105 sablon

1

S/30752018

2018/105 sablon

1

S/30762018

2018/105 mintakönyv

1

S/30772018

2018/105 csomagolópa
pír

1

S/30782018

2018/105 fénykép

1

S/30792018
S/30802018
S/30812018
S/30822018

2018/105 derékszög

1

2018/105 derékszög

1

2018/105 derékszög

1

2018/105 derékszög

1

S/30832018

2018/105 olajos kanna

1

S/30842018

2018/105 fogkefe

1

Nagyalakú papír asztalos sablon, felső részéből
L alakú rész van kivágra. Elülső oldalán
ceruzával lopótökhöz hasonló forma van
megrajzolva. Hátoldalán ceruzával: 54 srégség
16 c fenék 4 cm szélesseb kell fenék 30 cm 27
cm
Nagyméretű papír asztalos sablon, széktámla.
Elülső oldalán ceruzával: Tető 55 cm; a sablon
felső része ceruzával be van vonalazva. Hátsó
oldalán festett hirdetés: egy kosrában négy db
tojás, mellette pénzjegyek. Felirat töredékesen
láthaó: A HÁZTAR TOJÁS A
Papír asztalos sablon, kisméretű széktámla.
Elülső oldalán ceruzával számok és számítások
vannak ráírva: 40 hosszú 28x21 1/218x13=54
234x5 1170x22 234 2574
117x261=702+234=3042. A sablon felső része
ceruzával be van vonalazva. Bal sarkába
háromszög van vágva.
Nagyméretű papír mintakönyv, amelyben
minden oldalon különböző bútorok rajzai
láthatók. 31 lap
A3-as méretű papír csomagolópapír, elülső
oldalán röld címke: Valódi csak ezen
védjeggyel. Szabadalom "Normál"-Bevésőzár
rézsutos csapdával keresztajtóhoz 7 cm, jobb.
Felül középen BL monogram kulccsal
id. Nagy Ferencet (1906-1973) asztalosmester
portréfotója. Műhelyét Győrszentivánon
működtette 1930-as évektől 1973-ig.
Fa derékszög. Vékony szárral. Szárán középtájt
keskenyedik és egy profilmarás van benne
Fa derékszög. Vékony szárral. Szárán középtájt
keskenyedik és egy profilmarás van benne
Fa derékszög. Vékony szárral. Szárán középtájt
keskenyedik és egy profilmarás van benne
Fémlemezből készült derékszög. Két végén
díszes profil. Hosszabbik száránál lyuk a
felakasztéshoz
Ovális keresztmetszetű pumpás olajos kanna,
lapos tartály, hosszú, keskeny kiöntőcsővel,
másik végén háromszög keresztmetszetű
fogóval. A fogó és a test kialakításánál pumpa
gombja látható.
Piros műanyag nyelű fogkefe koszlott műanyag
sörtékkel. Nyelén 1028-as szám olvasható. A
fogkefét olajos tárgyak tisztítására használták.
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S/30852018

2018/105 drótkefe

1

S/30862018

2018/105 reszelőkefe

1

S/3087- 2018/105 kés
2018
S/3088.1- 2018/105 üvegvágó
2.-2018

1

S/3089.1- 2018/105 üvegvágó
3.-2018

1

1

S/30902018

2018/105 kés

1

S/30912018

2018/105 üvegezőkés

1

S/30922018

2018/105 üvegezőkés

1

S/30932018

2018/105 spakni

1

S/30942018
S/30952018
S/30962018
S/30972018

2018/105 spakni

1

2018/105 csavarhúzó

1

2018/105 csavarhúzó

1

2018/105 csavarhúzó

1

S/30982018

2018/105 csavarhúzó

1

Esztergált fa nyelű drótkeve, keresztmetszete
nyújtott, lapos orsó formára emlékeztet. Feje
kissé csúcsosan végzödik. Drótsörtéi
elhasználtak.
Lapos, téglatest alakú, sűrű szövésű reszelőkefe,
fém sörtékkel. Egyik végén a sörték hiányosak,
vége hiányzik.
Vékony nyelű, kopott, életlen, tompavégű
konyhai kenőkés.
Esztergált, mahagóni színűre festett nyéllel
ellátott Silberschnitt üvegvágó. Fején gyártói
jelzés: Silberschnitt / Made in Germany felirat.
Tágletest alakú papírtokja ezüst-kék színű egyik
oldalán a a tok metszete vele szemközti oldalon
"GLASSCHNEIDER / SILBERSCHNITT /
GLASS CUTTER / COUPE - VERRE" felirat.
Esztergált, barna, lakkozott nyéllel ellátott
Schnittwunder üvegvágó. Fején gyártói jelzés:
Schnittwunder / Germany felirat. Tartozik hozzá
egy másik vágó, fején INDEGANA
márkajelzés, nyelén SPAIN felirat. Mindkét
vágó egy kis fekete, műanyag tokban van
elhelyezve, melynek nyelve hosszú és egy
keresztpánttal záródik.
Fanyelű lapos, széles, téglatest alakú fejjel
ellátott kés üveggitt eltávolításához használták.
Feje felelé és oldalra is tompul. Nyele
lekerekített, szegecselt.
Tompafejű üvegező kés, feje lapos, feje felé
keskenyedő,lekerekített, nyele hengeres,
esztergált. Gittmaradvány van rajta.
Hosszúnyelű, rövidfejű üvegezőkés. Feje ívelt,
laposs, kissé kampószerű, lekerekített, nyele
vastag és hosszú, szegecselt.
Lapos, feje felé szélesedő fejű spakni, esztelgált,
lapos, lekerekített nyéllel. Feje jellegzetesen
rövid.
Lapos, feje felé szélesedő fejű spakni, esztelgált,
lapos, lekerekített nyéllel.
Vastagfejű, esztergált fa markolatú csavarhúzó,
szára négyzet keresztmetszetű.
Hosszú, keskeny, esztergált fa markolattal
ellátott csavarhúzó, szára kör keresztmetszetű.
Rövid, keskeny, eszerelgált fa markolattal
ellátott csavarhúzó, szára kör keresztmetszetű.
Nyele egykor feketére lehetett festve.
Rövid, tömzsi szárú, szinte csak fejben végződő
csavarhúzó, zömök, esztergált fa markolattal
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S/30992018

2018/105 szeghúzó

1

S/31002018

2018/105 véső

1

S/31012018
S/31022018

2018/105 kulcs

1

2018/105 kulcs

1

S/3103- 2018/105 kulcs
218
S/3104.1- 2018/105 kulcs
3-2018

1

Rövidszárú, szegfúzó fejjel ellátott, esztergált fa
nyelű szeghúzó, feje villaszerűen végződik,
kissé ívelt, kampós jellegű.
Rövid, keskeny szárú és fejű véső, zömök, kör
keresztmetszetű markolattal. Markolata utolsú
harmadán dupla, mart, párhuzamos díszcsík.

S/31052018
S/31062018
S/31072018
S/31082018

2018/105 fűrészlap

1

2018/105 fűrészlap

1

2018/105 fűrészlap

1

2018/105 fűrészlap

1

S/31092018

2018/105 fűrészlap

1

S/31102018

2018/105 fűrészlap

1

S/31112018
S/31122018
S/31132018
S/31142018
S/31152018

2018/105 reszelő

1

22-24-es kulcs, egyik feje 22, másik 24 mm-es.
Markolatán OMEGA gyártói jelzés olvasható.
22 és feles kulcs, feje villáskulcs kulcs,
nyelének vége vékonyra köszörült. Markolatán
22 1/2 BSW gyártói jelzés. A nyél hátoldalán
vlóésett felirat: Kalt 6 Säge
Nagy méretű kulcs, feje villáskulcs, nyelén
MWG gyártói jelzés
Három kulcs a hosszlyukfúró állításához.
Mindhárom feje egy negyed körcikket formáz.
Nyelán KRUMREIN & KATZ gyártói jelzés, a
nyél alján szám: 3936.
Fűrészlap körfűrészhez Márkajelzés: KLAPP
&SCUMACHER
Fűrészlap körfűrészhez. Márkajelzés kopott, AJ
beütés olvasható rajta.
Fűrészlap körfűrészhez Márkajelzés: stilizált sas
testén M V
Fűrészlap körfűrészhez Márkajelzés: címeres
bal oldalt ágaskodó oroszlán jobb oldalt
unikornis. Felülkorona rajta oroslán kör alakú
pajzs körirata: HONI IT QUI MAL Y PENSE
szalag felirata: DIEU ET MON DROIT.
HOBART fűrész gyártói jelzése
Fűrészlap körfűrészhez Márkajelzés: címer, bal
oldalán ágaskodó oroszlánnak, jobb oldalán
unikornis. Felül korona, rajta oroszlán, kör
alakú pajzs, a következő körirattal: HONIs DIT
QUI MAL Y PENSE szalag felirata: DIEU ET
MON DROIT. HOBART fűrész gyártói jelzése.
Fűrészlap körfűrészhez. Márkajelzés:
PEUGEOT FRERESS alatta oroszlán legalul
felirat: A GARANTIE VALENTIGNEY.
Laposreszelő, esztergált fa nyéllel

2018/105 reszelő

1

Laposreszelő, esztergált fa nyéllel

2018/105 reszelő

1

Gömbreszelő, esztergált fa nyéllel

2018/105 reszelő

1

Gömbreszelő, esztergált fa nyéllel

2018/105 reszelő

1

Félgömbhátú reszelő, esztergált fa nyéllel

1
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A tárgyak a pályázatban leírtak szerint hasznosulnak múzeumunkban, vagyis épülő
Erdély épületegyüttesünkben lesznek láthatók a nagyközönség számára előreláthatóan 2022
tavaszán egy székelyföldi asztalosmester munkásságának és műhelyének élő interpretációs
bemutatását szolgálva. A gyűjtemény darabjait képező gépeket és kézi szerszámokat használat
közben szeretnénk bemutatni, ezért kiállítási installációs és segédanyag mintájára
demonstrációs tárgyként kerültek nyilvántartásba, segítve az ismeretátadási tevékenységet.
2019 és 2021 között a tárgyegyüttest szeretnénk kiegészíteni új gyűjtésekkel, székelyföldi
családtörténettel, cégtörténettel és lehetőség szerint eredeti műtárgyakkal, hogy a pályázat
keretében megvásárolt interpretációs tevékenységet szolgáló tárgyegyüttest megfelelően
kontextualizálhassuk leendő állandó kiállításunkban. Előzetes kutatásaink alapján egy 1920-as
évekbeli székelyföldi mester hétköznapjait szeretnénk bemutatni. A pályázat jóvoltából
megvásárolt tárgyegyüttes szintén az 1920-as-1930-as évek asztalosműhelyének felszerelését
jeleníti meg, kiegészülve az egykori mester, id. Nagy Ferenc 1960-as években, a műhely
felújításakor vásárolt eszközeivel. Ezeket az időmetszetbe és bemutatási szituációba nem illő
munkaeszközöket, illetve személyes tárgyakat időszaki kamarakiállításban szeretnénk
bemutatni az épülő Erdély épületegyüttesünkben a múzeumi szerzeményezési tevékenységet
bemutató kiállítás keretében egyúttal emlékez állítva a győrszentiváni id. Nagy Ferenc
asztalosmesternek is.
A beszámoló elérhető a Hungaricana felületén az alábbi linken:
https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

Szentendre, 2018. december 19.

Németh Szandra
osztályvezető
Gyűjteményi Osztály
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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Megvásárolt tárgyak felmérési fotói:
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