
Szakmai beszámoló
Pályázati azonosító:  204110/00754 /

Intézményünk, a Laczkó Dezső Múzeum a 2019. évben  500.000 forint pályázati támogatást
nyert múzeumi műtárgyak vásárlására az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott
pályázatára.  A  vásárlás  a  tervezettek  szerint  megtörtént,  a  műtárgyak  beleltározása
befejeződött:  a  tárgyak  a  múzeum Néprajzi  Gyűjteményében  a  2020.1.1.  –  2020.  1.  170.
leltári számokon kerültek dokumentálásra. 
A megvásárolt  anyag a  Bakony, Balaton-felvidék hagyományos paraszti  és polgári  kultúra
tárgyai: zömében textilek (csipkék), kerámiák (népi cserépedények, porcelán étkészletek) és
régi imádságos könyvek, szentképek stb. 
A  múzeum  gyűjteményezési  terveit  tekintve  a  megvásárolt  és  beleltározott  tárgyak  jól
illeszkednek az adott koncepcióba, melynek célja, hogy olyan műtárgyakkal gyarapodjanak a
gyűjteményeink,  amelyek  a  helyi  közösség  számára  mind  szélesebb  perspektívában  tudja
bemutatni az elődök kultúráját, életformáját, ünnep- és hétköznapjait.

A vásárlás célja megvalósult. 

Az  alábbi  csatolmányban  bemutatjuk  a  vásárolt  tárgyakat.  (Részletesebben  ld.
https://monari.vmmuzeum.hu/monari/monari.05.01.php?af=A&bm=4&kv=113). 

Veszprém, 2020. 10. 07.
Dr. Pilipkó Erzsébet
etnográfus

https://monari.vmmuzeum.hu/monari/monari.05.01.php?af=A&bm=4&kv=113


 

1 .
Református énekes könyv
2020.1.1.
H:               cm18.2
Sz:               cm12
M:               cm

Énekes könyv, református vallású, 19.
századi csontfedelű, sötétkék
bársonykötésű. A csont borítás kis részen
hiányos. Felületi szennyeződések,
használati kopások, valamint zöld
korrózió foltok láthatók a réz
alkotóelemeken. A papírlapok enyhén
sárgák, foxing foltosak. Az első néhány
oldal alul hiányos. A könyv szerkezete jó. 

2 .
Református énekes könyv
2020.1.2.
H:               cm18.2
Sz:               cm12
M:               cm

Énekes könyv, református vallású, 19.
századi csontfedelű, bordó bársonykötésű.
A csont borítás kis részen hiányos. Felületi
szennyeződések, használati kopások. A
papírlapok enyhén sárgák. A könyv
szerkezete jó. 464 oldalas.

3 .
Misekönyv 
2020.1.3.
H:               cm12.8
Sz:               cm9
M:               cm

Műbőr kötésű, arany színnel nyomtatott
kereszt motívummal díszített előlappal. 

4 .
Imádságos könyv 
2020.1.4.
H:               cm14.3
Sz:               cm9
M:               cm

RETTE - DEINE - SEELE. Német nyelvű
imádságos könyv. 
Barna bőrutánzatú, textil kötésű könyv, az
előlap féldomborműves
Krisztus-motívummal díszített, fején
aranyozott glóriával. A belső oldalon Szűz
Mária kép. 



 

5 .
Imádságos könyv 
2020.1.5.
H:               cm10.5
Sz:               cm6.8
M:               cm

AVE MARIA. Német nyelvű imádságos
könyv. Krémszínű bőr utánzatú textil
kötésű könyv, középen domborított
kereszt díszítménnyel. A belső oldalon a
Szent család képe látható. 

6 .
katolikus emléklap
2020.1.6.
H:               cm11
Sz:               cm7
M:               cm

II. János Pált ábrázoló katolikus emléklap.

7 .
katolikus emléklap
2020.1.7.
H:               cm11
Sz:               cm6.8
M:               cm

Jézus Szíve motívumot ábrázoló ábrázoló
katolikus emléklap. Német nyelvű.

8 .
katolikus emléklap
2020.1.8.
H:               cm11
Sz:               cm6.8
M:               cm

Szűzanya a kisdeddel. Bizánci típusú
ikonábrázolás. Katolikus emléklap. Német
nyelvű.



 

9 .
katolikus emléklap
2020.1.9.
H:               cm11
Sz:               cm6.6
M:               cm

A Kármelhegyi Boldogasszony ábrázolása.
Katolikus emléklap.

10 .
katolikus emléklap
2020.1.10.
H:               cm10.6
Sz:               cm5.1
M:               cm

A Szűzanya ábrázolása Maria Zell-ből.
Katolikus emléklap.

11 .
katolikus emléklap
2020.1.11.
H:               cm11.6
Sz:               cm6.8
M:               cm

Jézus Szentséges Szíve ábrázolása. 
Katolikus emléklap.

12 .
katolikus emléklap
2020.1.12.
H:               cm11.6
Sz:               cm6.8
M:               cm

A Sümegi Fájdalmas Szűz ábrázolása. 
Katolikus emléklap.



 

13 .
katolikus emléklap
2020.1.13.
H:               cm10.8
Sz:               cm4.3
M:               cm

A Piéta ábrázolása.  Andenken an Maria
Lanzendorf. Német nyelvű. Katolikus
emléklap.

14 .
csipke
2020.1.14.
H:               cm50
Sz:               cm8
M:               cm

Ekrű színű horgolt rece, egyik széle
cakkos. Mintája ismétlődő, egymásban ülő
'U' betű formák. 

15 .
csipke
2020.1.15.
H:               cm162
Sz:               cm5.2
M:               cm

A Kluge családtól, alak és recevetéses
vertcsipke, egyik széle hullámos
vászonveréses. 

16 .
csipke
2020.1.16.
H:               cm238
Sz:               cm3.5
M:               cm

A Kluge családtól, ekrű színű alak és
recevetéses vertcsipke, egyik széle karéjos,
másik egyenes vonalú.  



 

17 .
csipke
2020.1.17.1.
H:               cm120
Sz:               cm7.5
M:               cm

Fonatos, palettamintás, vászon és
félveréses kitöltésű vertcsipke a Kapossy
családtól. 

18 .
csipke
2020.1.17.2.
H:               cm80
Sz:               cm7.5
M:               cm

Fonatos, palettamintás, vászon és
félveréses kitöltésű vertcsipke a Kapossy
családtól. 

19 .
csipke
2020.1.18.1.
H:               cm175
Sz:               cm6.2
M:               cm

Cakkos szélű, alakveréses és fonatos,
napraforgó mintájú vertcsipke a Kapossy
családtól. 

20 .
csipke
2020.1.18.2.
H:               cm235
Sz:               cm9
M:               cm

Cakkos szélű, alakveréses és fonatos,
napraforgó mintájú vertcsipke a Kapossy
családtól. 



 

21 .
csipke
2020.1.19.1.
H:               cm160
Sz:               cm9
M:               cm

Vert csipke, szélei egyenesek, vászon és
kitűzött rece veréssel készültek,
középmintája félveréses felületek és
mandorla formába foglalt pókos
csipkerészletek váltakozásából áll. A
csipke a Kapossy ház függönyéből bontott,
hibás. 

22 .
csipke
2020.1.19.2.
H:               cm83
Sz:               cm9
M:               cm

Vert csipke, szélei egyenesek, vászon és
kitűzött rece veréssel készültek,
középmintája félveréses felületek és
mandorla formába foglalt pókos
csipkerészletek váltakozásából áll. A
csipke a Kapossy ház függönyéből bontott,
hibás. 

23 .
csipke
2020.1.20.
H:               cm128
Sz:               cm12
M:               cm

 Széles, hálómintás klöpli csipke, egyik
oldalon hullámos, fonatos széllel. 

24 .
csipke
2020.1.21.1.
H:               cm102
Sz:               cm6.5
M:               cm

Horgolt csipke, geometrikus mintával,
egyik szélén karéjos dísszel. 



 

25 .
csipke
2020.1.21.2.
H:               cm98
Sz:               cm6.5
M:               cm

Horgolt csipke, geometrikus mintával,
egyik szélén karéjos dísszel. 

26 .
csipke
2020.1.22.
H:               cm89
Sz:               cm7.5
M:               cm

Horgolt csipke, geometrikus mintával,
egyik szélén két ráhajtásos pálcasorokból
és pikókból álló karéjos dísszel. 

27 .
csipke
2020.1.23.
H:               cm140
Sz:               cm3.5
M:               cm

Vert csipke, egyik széle fonott, cakkos,
mintája átlós szerkesztésű.

28 .
csipke
2020.1.24.
H:               cm106
Sz:               cm12
M:               cm

Filé, más néven hálócsipke. A készítés
technikája: hímzett rece, vászon és tömő
öltéssel készült. 



 

29 .
csipke
2020.1.25.
H:               cm243
Sz:               cm6.2
M:               cm

Vertcsipke a Hanouer házból. Vastag
lenfonalból készült, 17. századi mustra
alapján. Mintája laza négyágú fonatot
ábrázol, a fonás közeiben pókos
kitöltésekkel. Egyik széle egyenes, másik
hullámos.  

30 .
csipke
2020.1.26.
H:               cm132
Sz:               cm5
M:               cm

Horgolt csipke, amely több ráhajtásos
pálcákból és pikókból álló karéjok
soraiból áll.

31 .
csipke
2020.1.27.
H:               cm373
Sz:               cm6
M:               cm

A Kluge családtól való vert csipke, lenes
pamutfonalból készült, melírozott hatású.
Mintája középvonalban kitűzött rece, az
egyik széle hullámos, vászon és
egészveréses részek váltakozásával
alakították a mintát. 

32 .
abrosz
2020.1.28.
H:               cm280
Sz:               cm200
M:               cm

Takácsműhelyben készült nagy méretű 
fehér damaszt abrosz, pálmafával, ember
alakokkal és építészeti elemekkel díszített.
Körben szegett.



 

33 .
kancsó fedéllel
2020.1.29.
H:               cm18.2
Sz:               cm25
M:               cm
az alja: 9, a fedél 8X8 cm. 

Fehér porcelán, körtealak formájú,
pereme alatt hullámos, domborított sávos 
díszítéssel, egyfülű, kiöntő csővel, kissé
kihajló szájperemmel, fedéllel ellátott teás
kancsó. 
.

34 .
kancsó fedéllel
2020.1.30.
H:               cm19
Sz:               cm22
M:               cm
az alja: 12, a fedél 7X10 cm

Szecessziós stílusú, karcsú, fehér porcelán,
a pereme alatt körben, kb. 2 cm rácsos,
függőleges díszítéssel, alatta két oldalon
égszínkék, indás, apró virágminták zöld
levelekkel, lágy, hullámzó vonalakban
hajlított füllel, kiöntő csővel és kúp alakú,
hasonló indás díszítésű fedéllel ellátott
teáskancsó. 
.

35 .
kancsó 
2020.1.31.
H:               cm20.5
Sz:               cm18
M:               cm
az alja: 11 cm 

Szecessziós stílusú teáskancsó, karcsú,
geometrikus vonalmintás, fehér porcelán.
A pereme és az alja szintén szögletes, a
perem alatt, illetve az alja fölött
szürke-zöld színű, rézsútos
vonaldíszítmény van, kb. 2 cm
szélességben. A kiöntője egyenes vonalú,
lágy, hullámos díszítésű. A hajlított füle
geometrikusan hajlított, vonalmintás.
Fedele nincs. 

36 .
kancsó fedéllel
2020.1.32.
H:               cm20
Sz:               cm19
M:               cm
alja: 9,3 cm, a fedele 9 cm

Szecessziós stílusú teáskancsó, a formája
lágy, gömbölyded vonalvezetésű. A
peremén, a kiöntő csövén és a fülén
aranyszínű vonalas díszítés, a pereme alatt
kb. 1 cm-re indaszerű, apró, zöld
levélkékkel körbevett égszínkék
virágminta fut körbe. A fedele enyhén
domborított, a peremén aranyozott
vékony csík és a fent leírt inda-motívum
fut körbe.  



 

37 .
kancsó fedéllel
2020.1.33.
H:               cm20
Sz:               cm22
M:               cm
alja 11 cm, a fedele 7 cm

Szecessziós stílusú teáskanna, a peremétől
derékig karcsú, majd lefelé szélesedő
vonalvezetéssel, kihajló csövű kiöntővel,
hajlított füllel. A peremén ezüstszínű
vastag csík fut körbe, alatta kb. 2 cm
szélességben indaszerű növényi
ornamentika, amelyet alulról egy
vékonyabb ezüstszínű csík zár le. Ugyanez
a motívum a kancsó alsó részén
megismétlődik. Kúp alakú fedele
csúcsívben végződik, középen ezüstözött
díszítéssel. 

38 .
kancsó fedéllel
2020.1.34.
H:               cm20
Sz:               cm20
M:               cm
alja 8,5 cm, a fedele 6 cm

Szecessziós stílusú teáskancsó, a peremétől
derékig karcsú, majd lefelé szélesedő
vonalvezetéssel, kihajló csövű kiöntővel,
hajlított füllel. A pereme geometrikus
formájú, amelyen aranyszínű csík fut
körbe. A perem alatt két oldalról
indaszerű levélmotívum, alatta 4
aranyozott függőleges vonal - egymástól
azonos távolságra - fut a kancsó aljáig. 

39 .
kancsó fedéllel
2020.1.35.
H:               cm6.2
Sz:               cm9
M:               cm
alja 8,6 cm, a fedele 7,5 cm

Szecessziós stílusú teáskancsó, lefelé
karcsúsodó, a peremén, illetve a kihajló
kiöntőjén és a geometrikusan hajlított fül
külső részén (kissé megkopott) aranyozott
csíkkal, alatta égszínkék színű, egymásba
kapcsolódó négyzetrácsos sormintával.  A
fedele lapos, körben a pereme és a csúcsos
fogógomb aranyozott színű. 

40 .
kancsó fedéllel
2020.1.36.
H:               cm8.6
Sz:               cm15.5
M:               cm
alja 10 cm, a fedele 8,5 cm

Szecessziós stílusú, egyenes vonalú
cukortartó, a peremén, az alján, illetve a
geometrikusan hajlított két fül külső
részén (kissé megkopott) aranyozott
csíkkal, a pereme alatt égszínkék színű,
egymásba kapcsolódó négyzetrácsos
sormintával. A fedele lapos, a peremén
aranyozott színű csíkkal és az egymásba
kapcsolódó négyzetrácsos sormintával. A
fedél fogógombja téglalap alakú, a tetején
szintén aranyozott vonaldíszítéssel. 



 

41 .
leveses tál fedéllel 
2020.1.37.
H:               cm9
Sz:               cm26.5
M:               cm
alja 9 cm, a fedele 20,2 cm

Kerek, felfelé öblösödő, 2 füllel ellátott,
fehér színű Bavaria porcelán, fedeles,
asztali leveses tál, az oldala kék, sárga,
rózsaszínű  virágmotívummal és
aranyozással díszített. A fedél enyhén
domborodó, a felső részén a fent leírt
virágmotívummal, a pereme és a
fogógomb körben aranyozott. 

42 .
leveses tál fedéllel 
2020.1.38.
H:               cm10
Sz:               cm27
M:               cm
alja 15 cm, a fedele 26 cm

Kerek, felfelé öblösödő, két füllel, fedéllel
ellátott keménycserép leveses tál. A tál
alsó fele bordázott, felső felén két oldalról
tüdőszínű rózsa, illetve apró, égszínkék és
sárga virágok barna levélmotívummal,
amelyet a bordázott résztől körbefutó
barna csík választ el. A tál peremén
ugyanilyen barna csík fut körbe. A fedél
domború, alsó felén a fent leírt növényi
ornamentikával és a barna csíkkal
elválasztott bordázott felső résszel,
középen gomb alakú fogantyúval. 

43 .
leveses tál 
2020.1.39.
H:               cm10
Sz:               cm27
M:               cm
alja 15 cm, a fedele 26 cm

Kerek, felfelé öblösödő, két füllel, ellátott
keménycserép leveses tál. Két oldalt
vadrózsa és szeder, valamint levél és
méhecske motívummal díszített. A
peremén és a két fülén barna színű csík fut
körbe. 

44 .
leveses tál 
2020.1.40.
H:               cm10
Sz:               cm30
M:               cm
alja 16 cm

Kerek, felfelé öblösödő, ágakat utánzó két
füllel, ellátott keménycserép, fehér színű
leveses tál. Alsó felén pöttyös díszítéssel.
Jel nélkül.



 

45 .
leveses tál 
2020.1.41.
H:               cm12.5
Sz:               cm25
M:               cm
alja: 17x12 cm

Cizellált megmunkálású, ovális, felfelé
öblösödő, ágakat utánzó két füllel ellátott,
talpas, fehér színű, nyomott mintás,
aranyszínű vonalas díszítésű, festett
leveses tál, két oldalán egy-egy
rózsacsokor motívummal. 

46 .
leveses tál 
2020.1.42.
H:               cm12
Sz:               cm30
M:               cm
alja: 20 cm

Fehér, öblös, kör alakú, hullámos peremű,
bordázott oldalú nagyméretű tál, a
kispesti kerámiagyár terméke. 

47 .
leveses tál 
2020.1.43.
H:               cm10.5
Sz:               cm25
M:               cm
alja: 17 cm

Fehér, öblös, kör alakú, hullámos peremű,
bordázott oldalú leveses tál, a kispesti
kerámiagyár terméke. 

48 .
leveses tál 
2020.1.44.
H:               cm10.7
Sz:               cm27
M:               cm
alja: 18,5 cm

Fehér, öblös, kör alakú, hullámos peremű,
bordázott oldalú, növényi ornamentikával
díszített leveses tál. A Zsolnay
kerámiagyár terméke. 



 

49 .
leveses tál 
2020.1.45.
H:               cm9.8
Sz:               cm23
M:               cm
alja: 15,8 cm

Fehér, öblös, kör alakú, hullámos peremű,
bordázott oldalú, növényi ornamentikával
díszített gránit leveses tál. 

50 .
leveses tál 
2020.1.46.
H:               cm8.4
Sz:               cm19.8
M:               cm
alja: 13,5 cm

Fehér, öblös, kör alakú, hullámos peremű,
bordázott oldalú gránit kisebb méretű tál. 

51 .
 tálka
2020.1.47.
H:               cm7
Sz:               cm16.4
M:               cm
alja: 11 cm

Fehér, öblös, kör alakú, hullámos peremű,
bordázott oldalú gránit kisebb méretű tál. 

52 .
köretes tál
2020.1.48.
H:               cm7.5
Sz:               cm25.5
M:               cm
alja: 14,5 cm

Fehér, négyszögletes, hullámos peremű,
bordázott, gránit köretes tál. 



 

53 .
köretes tál
2020.1.49.
H:               cm6.5
Sz:               cm27
M:               cm
alja: 16 cm

Fehér, négyszögletes, hullámos peremű,
bordázott, gránit köretes tál. 

54 .
köretes tál
2020.1.50.
H:               cm10
Sz:               cm36.5
M:               cm
alja: 18,5 cm

Fehér, kerek, hullámos peremű, indás
díszítésű, bordázott, gránit, nagyméretű
köretes tál. 

55 .
kínáló tál
2020.1.51.
H:               cm6
Sz:               cm28.5
M:               cm
alja: 18,5 cm

Kerek, fehér színű, szétszórt színes
virágokkal díszített kínáló tál. Peremén
zöld csíkkal. 

56 .
pecsenyés tál
2020.1.52.
H:               cm6
Sz:               cm35
M:               cm
alja: 26x16 cm

Ovális, fehér színű, peremén geometrikus
díszítésű pecsenyés tál. 



 

57 .
pecsenyés tál
2020.1.53.
H:               cm5
Sz:               cm36
M:               cm
alja: 26x19 cm

Ovális, fehér színű, hullámos peremű
pecsenyés tál. 

58 .
pecsenyés tál
2020.1.54.
H:               cm5.8
Sz:               cm33
M:               cm
alja: 24x15 cm

Ovális, fehér színű, sima peremű
pecsenyés tál. 

59 .
pecsenyés tál
2020.1.55.
H:               cm7.5
Sz:               cm34
M:               cm
alja: 20x14 cm

Ovális, fehér színű, hullámos peremű, két
oldalt szívecske formára emlékeztető,
áttört mintájú pecsenyés tál. 

60 .
pecsenyés tál
2020.1.56.
H:               cm8
Sz:               cm38.5
M:               cm
alja: 23x17,5 cm

Ovális, fehér színű, hullámos peremű,
bordázott és nyomott növényi
ornamentikával díszített, két oldalt
szívecske formára emlékeztető, áttört
mintájú pecsenyés tál. 



 

61 .
pecsenyés tál
2020.1.57.
H:               cm5
Sz:               cm35.5
M:               cm
alja: 26x19 cm

Ovális, fehér színű, hullámos peremű,
belső oldal színes apró virágokkal díszített
pecsenyés tál. 

62 .
pecsenyés tál
2020.1.58.
H:               cm5
Sz:               cm38
M:               cm
alja: 30x16,5cm

Ovális formájú, de a két vége szögletes,
peremén aranyozott csík fut körbe, a
vonal belső oldalán apró lila virágok és
sárga rózsacsokrok indaszerűen
helyezkednek el. 

és 
fehér színű, hullámos peremű, belső oldal
színes apró virágokkal díszített pecsenyés
tál. 

63 .
mélytányér 
2020.1.59.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

64 .
mélytányér 
2020.1.60.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 



 

65 .
mélytányér 
2020.1.61.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

66 .
mélytányér 
2020.1.62.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

67 .
mélytányér 
2020.1.63.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

68 .
lapos tányér 
2020.1.64.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 



 

69 .
lapos tányér 
2020.1.65.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

70 .
lapos tányér 
2020.1.66.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

71 .
lapos tányér 
2020.1.67.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

72 .
lapos tányér 
2020.1.68.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 



 

73 .
lapos kistányér 
2020.1.69.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 17, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

74 .
lapos kistányér 
2020.1.70.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 17, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

75 .
lapos kistányér 
2020.1.71.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 17, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, bordázott oldalú,
indával díszített. 

76 .
lapos tányér 
2020.1.72.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 



 

77 .
lapos tányér 
2020.1.73.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

78 .
lapos tányér 
2020.1.74.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 2. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

79 .
mélytányér
2020.1.75.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

80 .
mélytányér
2020.1.76.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 



 

81 .
mélytányér
2020.1.77.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

82 .
mélytányér
2020.1.78.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

83 .
mélytányér
2020.1.79.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

84 .
lapostányér
2020.1.80.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 



 

85 .
lapostányér 
2020.1.81.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5, mélység: 4. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

86 .
lapos kistányér
2020.1.82.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 9, mélység: 1,5. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

87 .
lapos kistányér
2020.1.83.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 9, mélység: 1,5. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

88 .
lapos kistányér
2020.1.84.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 9, mélység: 1,5. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 



 

89 .
lapos kistányér
2020.1.85.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 9, mélység: 1,5. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

90 .
lapos kistányér
2020.1.86.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 9, mélység: 1,5. 

Fehér színű mázas cserépedény, öblös,
hullámos peremű, oldala bordázott. 

91 .
tányér 
2020.1.87.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22, mélység: 3. 

Korongolt, barna mázas keménycserép
mély tányér, írókával festett. Kiszélesedő
belső pereme  vörös, zöld, fehér és kék
színű, hullámosan, indaszerűen futó,
növényi ornamentikával díszített. A tányér
közepén stilizált virág. Kívül az alján két
lyuk található, amely az akaszthatóságot
szolgálja. 

92 .
tányér 
2020.1.88.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 21,8 mélység: 2,5. 

Korongolt, barna mázas keménycserép
mély tányér, írókával festett. Kiszélesedő
belső pereme  vörös, zöld, fehér és kék
színű, hullámosan, indaszerűen futó,
növényi ornamentikával díszített. A tányér
közepén stilizált virág. Kívül az alján két
lyuk található, amely az akaszthatóságot
szolgálja. 



 

93 .
tányér 
2020.1.89.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20 mélység: 6,5. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mély tányér, írókával
festett. A felső pereme körben fehérrel
csíkozott, belső oldala vörös, zöld, fehér és
kék színű növényi ornamentikával
díszített. A tányér közepén stilizált levél.
Kívül az alján két lyuk található, amely az
akaszthatóságot szolgálja. 

94 .
tányér 
2020.1.90.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20 mélység: 7cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A felső pereme körben fehérrel
csíkozott, alatta vörös egybefüggő
vonaldísszel, a belső oldalon vörös, zöld,
fehér színű növényi ornamentikával. A
tányér közepén stilizált virágszirom,
melyet fehér vonaldísz választ el a fenti
ornamentikától. Kívül az alján két lyuk
található, amely az akaszthatóságot
szolgálja.

95 .
tányér 
2020.1.91.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20 mélység: 7cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A felső pereme körben fehérrel
csíkozott, alatta vörös egybefüggő
vonaldísszel, a belső oldalon vörös, zöld,
fehér színű növényi ornamentikával. A
tányér közepén stilizált virágszirom,
melyet fehér vonaldísz választ el a fenti
ornamentikától. Kívül az alján két lyuk
található, amely az akaszthatóságot
szolgálja.

96 .
tányér 
2020.1.92.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22,6 mélység: 7,8cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A felső pereme körben fehérrel
csíkozott, alatta vörös egybefüggő
vonaldísszel, a belső oldalon vörös, zöld,
fehér színű növényi ornamentikával. A
tányér közepén stilizált virág, melyet fehér
vonaldísz választ el a fenti ornamentikától.
Kívül az alján két lyuk található, amely az
akaszthatóságot szolgálja.



 

97 .
tányér 
2020.1.93.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 16 mélység: 5,8cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A felső pereme körben fehérrel
csíkozott, alatta vörös egybefüggő
vonaldísszel, a belső oldalon vörös, zöld,
fehér színű növényi ornamentikával. A
tányér közepén stilizált virág, melyet fehér
vonaldísz választ el a fenti ornamentikától.
Kívül az alján két lyuk található, amely az
akaszthatóságot szolgálja.

98 .
tányér 
2020.1.94.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22 mélység: 6,5cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A felső peremén vörös egybefüggő
vonaldísszel, a belső oldalon indaszerűen
körbefutó fehér szirmok, színes
pöttyökkel. A tányér közepén stilizált
fehér virág, zöld levelekkel, melyet fehér
vonaldísz választ el a fenti ornamentikától.
Kívül az alján két lyuk található, amely az
akaszthatóságot szolgálja.

99 .
tányér 
2020.1.95.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20,5 mélység: 6cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A felső pereme fehér hullámdíszes,
alatta vörös és fehér vonaldísz fut körbe,
majd megismétlődik a fehér hullámdísz és
a két színes vonaldísz. A tányér közepén
stilizált fehér szirmú, zöld-sárga levelű
virágmotívum. 

100 .
tányér 
2020.1.96.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20,5 mélység: 6,5cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép mélytányér, írókával
festett. A perem fölső részén fehér
hullámdísz fut körbe, az öblös részén
belülről szintén hullámvonalas vízfolyásos,
fehér színű csíkozott díszítés, a tál közepén
stilizált virágmotívum.  



 

101 .
tányér 
2020.1.97.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22 mélység: 4cm. 

Korongolt, barna mázas, keménycserép
(lapos tányér), írókával festett. A perem
fölső részén fehér hullámdísz fut körbe, az
öblös részén belülről két fehér vonaldísz
között vörös színű  hullámvonalas
vízfolyásos díszítés, a tál közepén színes
stilizált virágcsokor.  

102 .
tányér 
2020.1.98.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5 mélység: 4,5cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép, írókával festett. Az öblös
részén belülről körkörös, színes, fehér-
sárga- zöld- vörös színű vonalas díszítések,
a tál közepén színes stilizált virágcsokor.  

103 .
tányér 
2020.1.99.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22,7 mélység: 4,8cm. 

Korongolt, barna mázas, öblös
keménycserép, írókával festett. Az öblös
részén belülről körkörös, színes, fehér-
sárga- zöld- vörös színű vonalas díszítések,
a tál közepén színes stilizált virágcsokor.  

104 .
tányér 
2020.1.102.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25 mélység: 7,5cm. 

Festett ónmázas, fényes felületű
dísztányér, az alja sárga, a belső felülete
fehér, az oldalán zöld és kobaltkék,
elnagyolt növényi mintázatok.  



 

105 .
tányér 
2020.1.103.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22,5 mélység: 4,5cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala zöld mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. 

106 .
tányér 
2020.1.104.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20 mélység: 4,8cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala zöld mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. 

107 .
tányér 
2020.1.105.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25 mélység: 6,2cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala zöld mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. 

108 .
tányér 
2020.1.106.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25,5 mélység: 5,8cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala zöld mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. 



 

109 .
tányér 
2020.1.107.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 36 mélység: 8,8cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala vörös mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. 

110 .
tányér 
2020.1.108.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25 mélység: 5,2cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárgászöld
mázas, írókával készült növényi elemekkel
díszített. 

111 .
tányér 
2020.1.109.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25 mélység: 5,2cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melyen a második égetés után
átlátszik a vörös alapszín. 

112 .
tányér 
2020.1.110.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25 mélység: 5,2cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melyen a második égetés után
átlátszik a vörös alapszín. 



 

113 .
tányér 
2020.1.111.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20,5 mélység: 5cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melyen a második égetés után
átlátszik a vörös alapszín. 

114 .
tányér 
2020.1.112.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20,5 mélység: 5cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melyen a második égetés után
átlátszik a vörös alapszín. 

115 .
tányér 
2020.1.113.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20 mélység: 5cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melyen a második égetés után
átlátszik a vörös alapszín. 

116 .
tányér 
2020.1.114.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 32 mélység: 7,5cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melynek következtében a
második égetés után átlátszik a barna
alapszín. 



 

117 .
tányér 
2020.1.115.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 9 mélység: 4,2cm. 

Korongolt, külső oldala mázatlan, felálló,
hullámos peremű, mélyített keménycserép
tányér. Az edény belső oldala sárga mázas,
írókával készült növényi elemekkel
díszített. Az ornamentikát a mázatlan
felületre festették, színtelen mázzal
leöntötték, melynek következtében a
második égetés után átlátszik a barna
alapszín. 

118 .
tányér 
2020.1.116.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 25 mélység: 6,2cm. 

Korongolt, belül mázas, mélyített
keménycserép dísztányér, a peremén és a
belső oldalán hullámzó és egyenes vonalú
barna-fehér-drapp színű csíkozott díszítés,
a közepén stlilizált növényi ornamentika.   

119 .
tányér 
2020.1.117.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23,5 mélység: 6,2cm. 

Korongolt, mázas, mélyített keménycserép
dísztányér, az alja fehér, a pereme barna,
az oldalán hullámzó és egyenes vonalú
zöld-drapp és barna csíkozás, közepén
stilizált virágminta. 

120 .
tányér 
2020.1.118.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 17 mélység: 4cm. 

Korongolt, enyhén öblös keménycserép
dísztányér, a három jellegzetes
'vásárhelyi' mázzal: a sárgával, a barnával
és a zölddel. A peremén zöld csíkozott
hullám fut végig, az oldalán vonaldíszítés,
középen írókával készült kobaltkék
szírmú növényi kompozíció.  



 

121 .
tányér 
2020.1.119.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 23 mélység: 4,8cm. 

Korongolt, enyhén öblös keménycserép
dísztányér, a három jellegzetes
'vásárhelyi' mázzal: a sárgával, a barnával
és a zölddel. A peremén zöld csíkozott
hullám fut végig, az oldalán vonaldíszítés,
középen írókával készült kobaltkék
szírmú növényi kompozíció.  

122 .
tányér 
2020.1.120.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 28,2 mélység: 6,2cm. 

Színesen festett ónmázas, fényes felületű
majolika dísztányér, az alapja vörös, a
peremén pöttyös, hullámos díszítés,
középen, kör alakban kék-zöld-sárga
színű, stilizált növényi ornamentika. 

123 .
tányér 
2020.1.121.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 26 mélység: 6,2cm. 

Színesen festett ónmázas, fényes felületű
majolika dísztányér, az alapja vörös, a
peremén fehér indával körülvett,
kobaltkék színű labdadíszítés, alatta
körben hullámzó pöttyös vonalak,
középen, kék-zöld-fehér színű, stilizált
növényi ornamentika. 

124 .
tányér 
2020.1.122.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22,5 mélység: 4,2cm. 

Színesen festett ónmázas, fényes felületű
majolika dísztányér, az alapja vörös, a
peremén kék-sárga-zöld színű levél- és
szírom motívumok, középen stilizált fehér
tulipán és kék-sárga színű, stilizált
labdarózsa.



 

125 .
tányér 
2020.1.123.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 18,8 mélység: 2cm. 

Színesen festett ónmázas, fényes felületű
majolika lapos dísztányér, az alja barna, a
belseje sárga, a peremétől 4 cm
szélességben ornamentikai díszítés fut
körbe. A közepe dísztelen. 

126 .
tányér 
2020.1.124.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 18,8 mélység: 2cm. 

Színesen festett ónmázas, fényes felületű
majolika lapos dísztányér, az alja barna, a
belseje sárga, a peremétől 4 cm
szélességben barna és zöld ornamentikai
díszítés fut körbe. A közepén négy apró
kör látható. 

127 .
tányér 
2020.1.125.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22,5 mélység: 4,5cm. 

Színesen festett, fényes felületű lapos,
oldalain áttört dísztányér. Az alapszíne
barna, a peremén és az oldalán hullámos
sárga-barna vonaldíszítés, a közepén
stilizált tulipáncsokor látható.  

128 .
tányér 
2020.1.126.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 22,5 mélység: 4,5cm. 

Korongolt, írókával festett, öblös, mázas
cseréptányér. Az alapszíne világos barna,
az oldalán hullámos, S betűre emlékeztető
sárga vonaldíszítés, fekete pöttyökkel, a
közepén stilizált ornamentális díszítés.   



 

129 .
tányér 
2020.1.127.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 26 mélység: 8cm. 

Öblös, mázas cseréptányér. Az alapszíne
barna, felálló peremű, az oldalán és a
közepén barna-sárga-zöld indás, stilizált
növényi díszítések.   

130 .
tányér (vendéglátói)
2020.1.128.1.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 18 mélység: 6cm. 

Öblös, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

131 .
tányér (vendéglátói)
2020.1.128.2.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 18 mélység: 6cm. 

Öblös, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

132 .
tányér (vendéglátói)
2020.1.128.3.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 18 mélység: 6cm. 

Öblös, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   



 

133 .
tányér (vendéglátói)
2020.1.128.4.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 20,4 mélység: 4,5cm. 

Öblös, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

134 .
tányér (vendéglátói)
2020.1.128.5.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 18,7 mélység: 4cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

135 .
tányér (vendéglátói)
2020.1.128.6.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 16,7 mélység: 2,8cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

136 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.7.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   



 

137 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.8.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

138 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.9.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

139 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.10.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

140 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.11.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   



 

141 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.12.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

142 .
kistányér (vendéglátói)
2020.1.128.13.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 12,5 mélység: 2 cm. 

Lapos, mázas cseréptányér. Az alapszíne
fehér, felső peremén körben kék csík
húzódik végig. 
   

143 .
köretes tál (vendéglátói)
2020.1.128.14.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
átmérő: 21,2 mélység: 5,8 cm. 

Fehér, négyszögletes, hullámos peremű,
oldalán kék csíkkal díszített, gránit
köretes tál. 
   

144 .
pecsenyés tál (vendéglátói)
2020.1.128.15.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
á: 25,5x1, m.: 5,2 cm. 

Fehér, ovális, peremén körben kék csíkkal
díszített, gránit pecsenyés tál. 
   



 

145 .
mélytányér
2020.1.129.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
á:18, m: 4cm. 

Fehér, kerek, peremén körben sötétkék
színű csíkkal
   

146 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.130.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
20x20, 20x10

Agyagból égetett szecessziós kályhaszem, a
négyzet alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, barna színű, rajta
domborműves geometrikus díszítések. 

147 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.131.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
20,5x23, 10x23

Agyagból égetett szecessziós kályhaszem, a
négyszög alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, barna színű, rajta
domborműves, hullámos vonalakkal
szegélyezett indás, növényi díszítések. 

148 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.131.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
20,5x23, 10x23

Agyagból égetett szecessziós kályhaszem, a
négyszög alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, barna színű, rajta
domborműves, hullámos vonalakkal
szegélyezett indás, növényi díszítések. 



 

149 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.132.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22 x 22, 11x22

Agyagból égetett szecessziós kályhaszem, a
négyszög alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, világos barna színű,
rajta domborműves, egyenes vonalakkal
szegélyezett növényi, illetve középen
geometrikus, kályhaszemre emlékeztető
elemmel díszített. 

150 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.133.1.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
20 x 20, 10x20

Agyagból égetett kályhaszem, a négyszög
alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, világos krémszínű,
apró sötét folt díszítéssel. 

151 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.133.2.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
20 x 20, 10x20

Agyagból égetett kályhaszem, a négyszög
alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, világos krémszínű,
apró sötét folt díszítéssel. 

152 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.133.3.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
20 x 20, 10x20

Agyagból égetett kályhaszem, a négyszög
alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme mázas, világos krémszínű,
apró sötét folt díszítéssel. 



 

153 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.134.1.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22 x 21,5, ill. 10x20

Agyagból égetett kályhaszem, a négyszög
alakú elülső része, illetve a hozzá ívelten
csatlakozó téglalap formájú sarokeleme
mázas, narancssárga színű,
ujjbenyomással díszített.  

154 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.134.2.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22 x 21,5, ill. 10x20

Agyagból égetett kályhaszem, a négyszög
alakú elülső része, illetve a hozzá ívelten
csatlakozó téglalap formájú sarokeleme
mázas, narancssárga színű,
ujjbenyomással díszített.  

155 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.135.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22,2 x 22,4 

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú, mázas, narancssárga színű,
ujjbenyomással díszített.  

156 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.136.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22,2 x 22,2

Agyagból égetett kályhaszem, négyzet
alakú, ólommázas, bézs színű,  a mázas
felületén egyenes vonalú peremmel,
belsejében indaszerűen futó szőlő- vagy
borostyánlevelekkel díszített.



 

157 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.137.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
19,8 x 21,8

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú, ólommázas, zöld színű,  a mázas
felületén egyenes vonalú peremmel,
belsejében geometrikus elemekkel és
növényi motívumokkal díszített.

158 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.138.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22 x 22

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú, ólommázas, barna színű,  a mázas
felületén egyenes vonalú peremmel,
belsejében leveles, indás növényi
motívumokkal díszített.

159 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.139.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22 x 22

Agyagból égetett kályhaszem, négyzet
alakú, ólommázas, barna színű,  a mázas
felületén egyenes vonalú peremmel,
belsejében leveles, indás növényi
motívumokkal díszített.

160 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.140.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
21 x 23

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú, ólommázas, barna színű,  a mázas
felületén egyenes vonalú peremmel, a
belseje közepén enyhén mélyített két
félkörben 1-1 kiterjesztett pávaszárny,
középen 4 apró csigavonallal. A
kályhaszem négy sarkában szintén indás
csigavonalszerű díszítés látható. 



 

161 .
pártázat (cserépkályha darabja)
2020.1.141.
H:               cm21.5
Sz:               cm30
M:               cm

Agyagból égetett pártázat csempe,
ólommázas, zöld színű, ívesen kihajló,
növényi motívumokkal és geometrikus
mintával ( függőleges sávozással) díszített.

162 .
pártázat (cserépkályha darabja)
2020.1.142.
H:               cm32.5
Sz:               cm43
M:               cm

Agyagból égetett pártázat csempe,
ólommázas, bézs színű, klasszicista vonalú,
kiálló párkánnyal (párhuzamos
sávozással) indás növényi motívumokkal
díszített.

163 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.143.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm10.5
22 x 23,5

Agyagból égetett kályhaszem, a négyszög
alakú elülső része, illetve a hozzá
derékszögben csatlakozó téglalap alakú
sarokeleme ólommázas, barna színű.  A
mázas elülső felületét három párhuzamos
vonal szeli ketté, két oldalról ovális,
mélyített forma mentén csigavonalakban
végződő vonalak, középen téglalap alakú
geometrikus motívum. Ugyanezen
motívum egyike a sarokelemen is
megtalálható. 

164 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.144.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
22 x 22

Agyagból égetett szecessziós kályhaszem, a
négyszög alakú, ólommázas, világos barna
színű, rajta domborműves, egyenes
vonalakkal szegélyezett növényi, illetve
középen geometrikus, kályhaszemre
emlékeztető elemmel díszített.



 

165 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.145.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm
23 x 22,5

Agyagból égetett szecessziós kályhaszem,
négyszög alakú, ólommázas, zöld színű,
lejtett peremű, középen egyenes vonalakba
zárt  tulipán motívumos növényi
kompozícióval díszített.

166 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.146.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm10
21,5 x 20,5

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú, derékszögben csatlakozik hozzá a
téglalap formájú sarokeleme, ólommázas,
világos barna színű. Az elülső mázas
felületen egyenes vonalú peremmel
közrefogott rombusz motívumba helyezett
növényi, leveles indás ornamentikával
díszített. Ugyanezen motívum kicsinyített
változata a sarokelemen is megtalálható. A
köztes részek apró pontokkal cizelláltak. 

167 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.147.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm10
22,5 x 22,5

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú. Derékszögben csatlakozik hozzá a
téglalap formájú sarokelem. Ólommázas,
világos barna színű. Az elülső mázas
felületet - egyenes vonalú peremmel
közrefogott - nagyméretű, szerteágazó
levélkompozíció díszíti, a köztes részek
apró pontokkal cizelláltak. 

168 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.148.
H:               cm
Sz:               cm
M:               cm10
20 x 20,5

Agyagból égetett kályhaszem, négyszög
alakú. Derékszögben csatlakozik hozzá a
téglalap formájú sarokelem. Ólommázas,
zöld színű. Az elülső mázas felületet négy,
kazettában elhelyezett akantuszlevél
cizellálja, középen virágmotívummal. A
köztes részeket apró pontokkal díszítették
(puncolták). Ugyanezen motívum
kicsinyített változata a sarokelemen is
megtalálható.



 

169 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.149.
H:               cm22
Sz:               cm20
M:               cm

Agyagból égetett kályhaszem, téglalap
alakú. Ólommázas, zöld színű. Egyenes
vonalú, kiálló peremű, középen
vízszintesen sávozott, függőleges
oszlopszerű, geometrikus motívum,
amelyet csigavonalas indák vesznek körül,
a köztes részeket apró pontok cizellálják.  

170 .
kályhaszem (cserépkályha
darabja)2020.1.150.
H:               cm23.5
Sz:               cm26.5
M:               cm

Agyagból égetett kályhaszem, téglalap
alakú. Ólommázas, fehér színű. Egyenes
vonalú, kiálló peremű, középen ovális,
tojásdad formájú mélyítés, körülötte
indák, amelyek két akantuszlevelet s két
rombusz formájú motívumot kötnek össze.
A mázas felületen síkban különböző
geometrikus formák cizellálják a tárgyat.  
   


