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Szakmai beszámoló a Cseh László 

kádármester hordóinak megvásárlása c. 

pályázatról 
 

 
Cseh László kádármester életének utolsó éveiben kádárműhelyének teljes eszközállományát, 
berendezését intézményünknek adományozta. Az adományozó néhány általa készített díszes, 
faragott hordót nem ajándékozott el, hanem lányának ajándékozta. Ezek a hordók kerültek 
felajánlásra a kádármester lánya részéről. A megvásárolt tárgyak tölgyfadongás, réz 
abroncsos, csappal ellátott hordók. Szőlő- és levélmotívummal díszített, vagy monogrammal 
ellátott iparművészeti alkotások.  

 
A megvásárolt tárgyak listája: 
1. CSL monogramos kerek hordó, kb. 5 liter űrtartalmú 
2. CSL monogramos ovális hordó, kb. 4 liter űrtartalmú 
 

 
Két (1-2. számú) Cseh László hordó a keszthelyi Georgikon Majormúzeum Szőlészet- és 
borászat a Balaton környékén … c. kiállításában. 
 
 
3. Szőlőfürt mintás kerek hordó, kb. 10 liter űrtartalmú 
4. Szőlőfürt mintás kerek hordó, kb. 10 liter űrtartalmú 
5. Szőlőlevél mintás kerek hordó, kb. 5 liter űrtartalmú 
6. CSB monogramos kerek hordó, kb. 3 liter űrtartalmú 
7. CSL monogramos kerek hordó, kb. 1 liter űrtartalmú 
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Jobbról balra nézve, 3-7. számú hordók. Az állvány nélküli 5. hordó nem a vásárláshoz 

tartozik. 
A hordók fafaragásokkal díszített iparművészeti alkotások, melyeket a budapesti és a 

keszthelyi Georgikon Majortörténeti kiállítóhely borászati kiállításokban helyeztünk el. 
 

Cseh László kádármester hagyatékából megvásárolt tárgyak leírása: 
 
7 db tölgyfahordó 
Mind a hét hordó tölgyfából készült dongákkal, réz abronccsal rendelkezik. Az abroncsok 
száma minden hordó esetében 6 db. A hordók fa csapdugóval és fa dugóval is ellátottak.  A 
hordók első és hátsó fenekét faragással díszítették. A faragásokkal rendelkező fenék tölgyből 
vagy cseresznyéből készült. A hordók különböző űrtartalmúak, kézzel készítettek. Belsejük 
kezeletlen vagy pörkölt, külső felületüket lakkozták. A hordókhoz tartozik tartóállványzat, 
ami szintén tölgyből készült. A hordók elsősorban dekorációs célokat szolgáltak. Állapotuk 
jó, egy abroncs szétvált, a többi esetében csak portalanítás szükséges. 

 
A hordók igazán látványos, kiváló minőségben elkészült és állapotban megőrzött műtárgyak, 
ebből adódóan segíti a látogatók figyelmét a kádármesterség, a borászat felé irányítani, 
egyúttal értékmentésként gyarapodott a Kismesterség Gyűjteményünk ezekkel az egyedi 
műtárgyakkal. 
 
 
A műtárgyak bevételre kerültek a gazdasági osztály nyilvántartásába: 
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A műtárgyak bevételre kerültek a Gyarapodási naplóba: 
 

 
 
A tárgyak a Kismesterségek gyűjteménybe kerültek beleltározásra, a leltárkönyvi adatok: 
 

1. CSL monogramos kerek hordó      ltsz: KIS 2022.1.1. 
2. CSL monogramos ovális hordó     ltsz: KIS 2022.1.2. 
3. Szőlőfürt mintás kerek hordó         ltsz: KIS 2022.1.3. 
4. Szőlőfürt mintás kerek hordó         ltsz: KIS 2022.1.4. 
5. Szőlőlevél mintás kerek hordó      ltsz: KIS 2022.1.5. 
6. CSB monogramos kerek hordó     ltsz: KIS 2022.1.6. 
7. CSL monogramos kerek hordó     ltsz: KIS 2022.1.7. 
 

A szakmai beszámoló a Mezőgazdasági Múzeum honlapján az alábbi helyen érhető el: 
 
https://www.mezogazdasagimuzeum.hu/tudomanyos-elet/palyazatok 
 
Budapest, 2022.09.12. 

 
      Kőrösi Andrea 

 


