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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a 

Műtárgyvásárlásra a BTM KM Újkori Várostörténeti Főosztálya Fényképgyűjteménye 

és Bútorgyűjteménye számára megnevezésű pályázat megvalósulásáról 

 

 

Pályázat kiírója: NKA Múzeumok Kollégiuma  

Pályázati azonosító: 209110/73 

 

Szakmai beszámoló Fényképgyűjtemény 

 

A BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye az ország egyik legjelentősebb, több százezer 

műtárgyat őrző történeti fotógyűjteménye. A gyűjtemény legnagyobb részét a dokumentarista 

jellegű város- és utcaképek teszik ki, és gyarapításának legalapvetőbb célkitűzése már több, 

mint száz éve az, hogy napra készen gyűjtse a főváros épített környezetében végbemenő 

átalakulások vizuális emlékeit. A változások követésének egyik módja a lebontásra váró, 

valamint az új épületekről készült fényképek megszerzése. Az utóbbi években arra is 

törekedtünk, hogy pótlólag gyűjtsük a törzsanyagban kevésbé reprezentált korszakok, továbbá 

a Kádár-korszak, és a rendszerváltást követő évtizedek képanyagát.    

 

Ez a gyűjtési koncepció jelentős mértékben kapcsolódik az Várostörténeti Főosztály Építészeti 

gyűjteményének 2014 óta futó Virtuális leletmentés-projektjéhez, amelynek keretében olyan 2. 

világháború után épült, vagy jelentősen átalakított középületek dokumentációját tesszük közzé 

a múzeum honlapján, amelyek eredeti állapotukban ma nem láthatók, belső tereik nem ismertek 

a nagyközönség számára, esetleg már lebontásra is kerültek. A Virtuális leletmentés-projekt 

mind az építészet iránt érdeklődők, mind a korszák kutatói körében nagyon népszerű, 

hivatkozási alapként és forráskánt is szolgál. (http://kiscellimuzeum.hu/virtualis_leletmentes) 

 

A projektjéhez kapcsolódva több éve elkezdtük külön gyűjteni és vásárolni a gyűjtemény 

profiljába tartozó digitális képeket (file-okat), elsősorban azért, hogy ezek a felvételek 

mindenképpen megőrződjenek, közgyűjteménybe kerüljenek. A megvásárolt képeket 

archiváltuk, adatbázisba rendeztük, és igény szerint nagyításokat is készíttetünk belőlük. 

 

Az NKA Múzeumok Kollégiuma által kiírt, jelen pályázat segítségével 2014-2020 között 

készült digitális fényképegyütteseket vásároltunk — amelyek Bakos Zoltán Gergő felvételei — 

a következő témákban:   

 

- 78 db fénykép a már lebontásra került VITUKI székházról  

- 68 db fénykép a hamarosan átalakításra kerülő Kútvölgyi kórházról, és más átalakításra 

kerülő egészségügyi intézményekről 

- 55 db fénykép a már átalakított kulturális intézményekről (Erkel Színház, Magyar 

Színház) 

- 35 db fénykép a kiürített, egykori csillebérci úttörőtáborról 

- 70 db fénykép felsőoktatási intézményekről (Vállakozási Főiskola, Testnevelési 

Főiskola, Rendőrtiszti Főiskola) 

http://kiscellimuzeum.hu/virtualis_leletmentes
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A felvételek a közelmúlt építészeti örökségének már lebontott, korábban nem dokumentált 

épületeinek belső tereit ábrázolják, illetve olyan mára már építészetileg jelentősen átalakított, 

vagy funkciójukat vesztett intézményeket, helyszíneket mutatnak be, amelyek a fővárosi 

lakosok életének meghatározó színterei voltak. 

A 2022 júniusában megvásárolt képeket nyilvántartásba vettük, számítógépes adatbázisba 

rögzítettük.  Gyarapodási napló szám: 14/2022 

 

 

A pályázat keretében megvásárolt műtárgyak listája: 

 

mappa nyilvántartási 

szám 

kép száma téma  

vituki D/2022_1 1vivTZUI nagyelőadó, szék 
 

vituki D/2022_2 4awcl4g faburkolat 
 

vituki D/2022_3 4Wc2pKhI nagy előadó 
 

vituki D/2022_4 6AaM5aaI ruhatár 
 

vituki D/2022_5 6Y1A6526 

(Large) 

nagyelőadó 
 

vituki D/2022_6 6Y1A6531 

(Large) 

nagyelőadó 
 

vituki D/2022_7 6Y1A6551 

(Large) 

nagyelőadó, ajtó 
 

vituki D/2022_8 6Y1A6569 

(Large) 

folyosó 
 

vituki D/2022_9 6Y1A8533 

(Large) 

lépcsőház 
 

vituki D/2022_10 6Y1A8540 

(Large) 

tető 
 

vituki D/2022_11 6Y1A8551 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_12 6Y1A8553 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_13 6Y1A8554 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_14 6Y1A8555 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_15 6Y1A8556 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_16 6Y1A8557 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_17 6Y1A8559 

(Large) 

távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_18 6Y1A8560 

(Large) 

épület részlet 
 

vituki D/2022_19 AIMG_9951 bejárat, lépcsőfeljáró 
 

vituki D/2022_20 CRw-QDfg nagyelőadó, ajtó 
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vituki D/2022_21 G06tfwXU lépcsőlejárat 
 

vituki D/2022_22 HUJ_4983 főépület, oldalhomlokzat 

részlet 

 

vituki D/2022_23 HUJ_4985 főépület, külső, bejárat 
 

vituki D/2022_24 HUJ_4987 főépület, oldalhomlokzat 

részlet 

 

vituki D/2022_25 HUJ_4991 nagyelőadó 
 

vituki D/2022_26 HUJ_4992 nagyelőadó 
 

vituki D/2022_27 HUJ_5003 nagyelőadó 
 

vituki D/2022_28 HUJ_5007 nagyelőadó 
 

vituki D/2022_29 HUJ_5014 alagsor 
 

vituki D/2022_30 HUJ_5018 földszinti folyosó 

oszlopokkal 

 

vituki D/2022_31 HUJ_5023 távlat a tetőről, Rákóczi híd 
 

vituki D/2022_32 HUJ_5024 távlat a tetőről észak felé 
 

vituki D/2022_33 HUJ_5027 távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_34 HUJ_5031 távlat a tetőről, zsilip 
 

vituki D/2022_35 HUJ_5032 távlat a tetőről, zsilip 
 

vituki D/2022_36 HUJ_5035 főépület, homlokzat részlet 
 

vituki D/2022_37 HUJ_5036 összekötőszárny 
 

vituki D/2022_38 IMG_0002 lift 
 

vituki D/2022_39 IMG_0015 lépcsőház 
 

vituki D/2022_40 IMG_0075 folyosó ajtókkal, 

téglaburkolat 

 

vituki D/2022_41 IMG_0079 lift 
 

vituki D/2022_42 IMG_0094 labor elszívóval 
 

vituki D/2022_43 IMG_0114 labor 
 

vituki D/2022_44 IMG_0144 kijárat a tetőre 
 

vituki D/2022_45 IMG_0151 C épület távlat 
 

vituki D/2022_46 IMG_0156 B épület külső bejárat 
 

vituki D/2022_47 IMG_0158 hátsó homlokzat liftaknával 
 

vituki D/2022_48 IMG_0176 C épület külső bejárat 
 

vituki D/2022_49 IMG_0246 lépcsőház részlet 
 

vituki D/2022_50 IMG_0283 főépület, külső részlet 
 

vituki D/2022_51 IMG_0284 főépület, külső részlet 
 

vituki D/2022_52 IMG_0289 főépület, külső, bejárat  
 

vituki D/2022_53 IMG_0299 gépterem 
 

vituki D/2022_54 IMG_0305 alagsor 
 

vituki D/2022_55 IMG_0376 távlat a tetőről 
 

vituki D/2022_56 IMG_0394 munkacsarnok (?) 
 

vituki D/2022_57 IMG_0421 folyosó lifttel 
 

vituki D/2022_58 IMG_0422 nagyelőadó, ajtó 
 

vituki D/2022_58 IMG_0456 porta, faburkolat 
 

vituki D/2022_60 IMG_1391 A épület, külső 
 

vituki D/2022_61 IMG_1395 A épület, belső 
 

vituki D/2022_62 IMG_1396 A épület, bejárat  
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vituki D/2022_63 IMG_1403 A épület, belső, folyosó 
 

vituki D/2022_64 IMG_1414 csarnok 
 

vituki D/2022_65 IMG_1424 csarnok 
 

vituki D/2022_66 IMG_5330 Sport és szabadidő központ, 

bejárat 

 

vituki D/2022_67 IMG_5334 Sport és szabadidő központ, 

medence 

 

vituki D/2022_68 IMG_5347 Sport és szabadidő központ, 

medence 

 

vituki D/2022_69 IMG_5358 Sport és szabadidő központ, 

focipálya 

 

vituki D/2022_70 IMG_5360 Sport és szabadidő központ, 

teniszpálya 

 

vituki D/2022_71 IMG_5370 Sport és szabadidő központ, 

fedett társalgó 

 

vituki D/2022_72 IMG_5371 Sport és szabadidő központ, 

porta 

 

vituki D/2022_73 IMG_5372 Sport és szabadidő központ, 

öltöző 

 

vituki D/2022_74 KRI_1167 főépület  
 

vituki D/2022_75 THuG9ngA főépület, homlokzat részlet 
 

vituki D/2022_76 vituki 09 nagyelőadóterem, ajtó 
 

vituki D/2022_77 vituki 10 nagyelőadóterem, bejárat, 

távlat 

 

vituki D/2022_78 vSZ1rQtc fa falburkolat 
 

iskola_tf D/2022_79 IMG_0108_1 külső, főhomlokzat 
 

iskola_tf D/2022_80 IMG_0118_1 külső, hátsó homlokzat 
 

iskola_tf D/2022_81 IMG_0123_1 bejárat, lépcső 
 

iskola_tf D/2022_82 IMG_0129_1 folyosó 
 

iskola_tf D/2022_83 IMG_0131_1 díszterem 
 

iskola_tf D/2022_84 IMG_0141_1 folyosó 
 

iskola_tf D/2022_85 IMG_0146_1 tanácsterem 
 

iskola_tf D/2022_86 IMG_0187_1 könyvtár 
 

iskola_tf D/2022_87 IMG_0201_1 tanterem 
 

iskola_tf D/2022_88 IMG_0227_1 melléképület 
 

iskola_tf D/2022_89 IMG_0245_1 tornaterem 
 

iskola_tf D/2022_90 IMG_0272_1 vívóterem 
 

iskola_tf D/2022_91 IMG_0285_1 birkózóterem 
 

iskola_tf D/2022_92 IMG_0298_1 épület rajz 
 

iskola_tf D/2022_93 IMG_0307_1 büfé 
 

iskola_tf D/2022_94 IMG_0357_1 öltöző 
 

iskola_tf D/2022_95 IMG_0369_1 bejárat, lépcsőház 
 

iskola_tf D/2022_96 IMG_0401_1 színházterem 
 

iskola_tf D/2022_97 IMG_0416_1 színházterem 
 

iskola_tf D/2022_98 IMG_0427_1 uszoda 
 

iskola_tf D/2022_99 IMG_0446_1 homlokzat, utcakép  
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iskola_tf D/2022_100 IMG_0449_1 homlokzat, utcakép  
 

iskola_ibav D/2022_101 1WZ3BtA4 nagy előadó 
 

iskola_ibav D/2022_102 6Y1A0537 

(Large) 

előcsarnok, falburkolat 
 

iskola_ibav D/2022_103 6Y1A0541 

(Large) 

előcsarnok, falburkolat 
 

iskola_ibav D/2022_104 6Y1A5462 

(Large) 

lift, folyosók 
 

iskola_ibav D/2022_105 6Y1A5472 

(Large) 

lépcső 
 

iskola_ibav D/2022_106 6Y1A5508 

(Large) 

előcsarnok, lépcső 
 

iskola_ibav D/2022_107 6Y1A5512 

(Large) 

előcsarnok, mozaik 
 

iskola_ibav D/2022_108 6Y1A5531 

(Large) 

előadó 
 

iskola_ibav D/2022_109 6Y1A5537 

(Large) 

előadó 
 

iskola_ibav D/2022_110 6Y1A8200 

(Large) 

folyosó 
 

iskola_ibav D/2022_111 6Y1A8226 

(Large) 

előadó 
 

iskola_ibav D/2022_112 6Y1A9275 

(Large) 

külső, Villányi út 
 

iskola_ibav D/2022_113 8J6A4683 külső, Villányi út 
 

iskola_ibav D/2022_114 8J6A4710 külső, graffiti 
 

iskola_ibav D/2022_115 8J6A4716 külső, bejárat 
 

iskola_ibav D/2022_116 8tvUm6vI külső, falburkolat 
 

iskola_ibav D/2022_117 61_ow8ac folyosó, fa falburkolat 
 

iskola_ibav D/2022_118 aEjOSFjU iroda, beépített bútor 
 

iskola_ibav D/2022_119 DjvoRNHA lépcsőház 
 

iskola_ibav D/2022_120 H1cnl69U emelet, üvegfal 
 

iskola_ibav D/2022_121 hsSxNX-E előcsarnok 
 

iskola_ibav D/2022_122 IMG_4334 könyvtár 
 

iskola_ibav D/2022_123 IMG_4358 könyvtár 
 

iskola_ibav D/2022_124 IMG_4373 előadó 
 

iskola_ibav D/2022_125 IMG_4385 nagy előadó 
 

iskola_ibav D/2022_126 IMG_4526 alagsor 
 

iskola_ibav D/2022_127 IMG_6574 lépcsőház 
 

iskola_ibav D/2022_128 jaDdEckU bejárat az utcáról 
 

iskola_ibav D/2022_129 Jb1juf3M büfé 
 

iskola_ibav D/2022_130 SRlX9kBU ajtók 
 

iskola_ibav D/2022_131 trZCG1B8 vöröscsillag 
 

iskola_ibav D/2022_132 XOaphFDQ előcsarnok 
 

iskola_ibav D/2022_133 Xucj69_M falburkolat, ajtók 
 

iskola_tiszti D/2022_134 IMG_19330 főlépcső 
 

iskola_tiszti D/2022_135 IMG_1941 lépcsőház 
 

iskola_tiszti D/2022_136 IMG_1943 lépcsőház, emeleti 
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iskola_tiszti D/2022_137 IMG_1951 folyosó fegyvertárolókkal 
 

iskola_tiszti D/2022_138 IMG_1952 díszterem 
 

iskola_tiszti D/2022_139 IMG_1954 díszterem 
 

iskola_tiszti D/2022_140 IMG_1965 folyosó fegyvertárolókkal 
 

iskola_tiszti D/2022_141 IMG_1972 folyosó  
 

iskola_tiszti D/2022_142 IMG_1993 tanterem 
 

iskola_tiszti D/2022_143 IMG_2006 tanpálya 
 

iskola_tiszti D/2022_144 IMG_2009 tanpálya 
 

iskola_tiszti D/2022_145 IMG_2025 előadó 
 

iskola_tiszti D/2022_146 IMG_2040 tanterem 
 

iskola_tiszti D/2022_147 IMG_2066 edzőterem 
 

iskola_tiszti D/2022_148 IMG_2097 étterem 
 

szinhaz_magyar D/2022_149 _DSC2985 jegypénztár 
 

szinhaz_magyar D/2022_150 _DSC2985 oldalbejárat 
 

szinhaz_magyar D/2022_151 _DSC3007 előcsarnok 
 

szinhaz_magyar D/2022_152 _DSC3015 lépcső 
 

szinhaz_magyar D/2022_153 _DSC3021 szalon bejárat 
 

szinhaz_magyar D/2022_154 _DSC3024 szalon bejárat 
 

szinhaz_magyar D/2022_155 _DSC3026 ruhatár 
 

szinhaz_magyar D/2022_156 _DSC3043 öltöző folyosó 
 

szinhaz_magyar D/2022_157 6Y1A0669 

(Large) 

homlokzat 
 

szinhaz_magyar D/2022_158 6Y1A0684 

(Large) 

Barcsay mozaik 
 

szinhaz_magyar D/2022_159 6Y1A0686 

(Large) 

Barcsay mozaik 
 

szinhaz_magyar D/2022_160 6Y1A0708 

(Large) 

társalgó 
 

szinhaz_magyar D/2022_161 6Y1A0712 

(Large) 

ruhatár 
 

szinhaz_magyar D/2022_162 6Y1A0746 

(Large) 

öltöző  
 

szinhaz_magyar D/2022_163 IMG_5111 büfé 
 

szinhaz_magyar D/2022_164 IMG_5124 nézőtér 
 

szinhaz_magyar D/2022_165 IMG_5135 nézőtér 
 

szinhaz_magyar D/2022_166 IMG_5137 nézőtér 
 

szinhaz_magyar D/2022_167 IMG_5141 színpad 
 

szinhaz_magyar D/2022_168 IMG_5152 főhomlokzat 
 

szinhaz_magyar D/2022_169 IMG_5158 utcakép 
 

szinhaz_magyar D/2022_170 IMG_9272 emeleti ruhatár 
 

szinhaz_magyar D/2022_171 IMG_9300 homlokzat, utcakép 
 

szinhaz_magyar D/2022_172 JVUkFfIA öltöző bejárat 
 

szinhaz_magyar D/2022_173 Ps1gI0ao lépcsőfeljáró 
 

szinhaz_magyar D/2022_174 ShEUdt1E falburkolat 
 

szinhaz_magyar D/2022_175 wixtM70o társalgó 
 

szinház_erkel D/2022_176 8J6A5292 előcsarnok 
 

szinház_erkel D/2022_177 8J6A5293 előcsarnok 
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szinház_erkel D/2022_178 8J6A5316 bejárat-fogadó rész 
 

szinház_erkel D/2022_179 IMG_2424 öltöző, folyosó 
 

szinház_erkel D/2022_180 IMG_2432 öltöző, pihenő 
 

szinház_erkel D/2022_181 IMG_2464 nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_182 IMG_2472 nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_183 IMG_2475 nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_184 IMG_2484 jelmeztár 
 

szinház_erkel D/2022_185 IMG_2487 fodrászat 
 

szinház_erkel D/2022_186 IMG_4926 nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_187 IMG_4933 nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_188 IMG_4943 nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_189 IMG_4954 folyosó 
 

szinház_erkel D/2022_190 IMG_4963 előcsarnok 
 

szinház_erkel D/2022_191 IMG_5006 külső, hátsóhomlokzat 
 

szinház_erkel D/2022_192 theater 

erkel_6Y1A7282 

(Large)_0006 

bejárat, lépcső 
 

szinház_erkel D/2022_193 theater 

erkel_6Y1A7291 

(Large)_0012 

bejárat, ajtó 
 

szinház_erkel D/2022_194 theater 

erkel_6Y1A7293 

(Large)_0013 

Erkel-szobor 
 

szinház_erkel D/2022_195 theater 

erkel_6Y1A7327 

(Large)_0035 

nézőtér 
 

szinház_erkel D/2022_196 theater 

erkel_6Y1A7354 

(Large)_0055 

lépcsőház 
 

szinház_erkel D/2022_197 theater 

erkel_6Y1A7355 

(Large)_0056 

lépcsőház 
 

szinház_erkel D/2022_198 theater 

erkel_6Y1A7358 

(Large)_0059 

előcsarnok 
 

szinház_erkel D/2022_199 theater 

erkel_6Y1A7361 

(Large)_0062 

előcsarnok 
 

szinház_erkel D/2022_200 theater 

erkel_6Y1A7408 

(Large)_0100 

színpad 
 

szinház_erkel D/2022_201 theater 

erkel_6Y1A7422 

(Large)_0112 

külső, főhomlokzat 
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szinház_erkel D/2022_202 theater 

erkel_6Y1A7433 

(Large)_0118 

Pedrazzini-szobor 
 

szinház_erkel D/2022_203 theater 

erkel_6Y1A7434 

(Large)_0119 

külső, teljes 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_204 6Y1A3335 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_205 6Y1A3344 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_206 6Y1A3348 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_207 6Y1A3360 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_208 6Y1A3362 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_209 6Y1A3364 

(Large) 

narancs falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_210 6Y1A3365 

(Large) 

uszoda 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_211 6Y1A3366 

(Large) 

uszoda 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_212 6Y1A3370 

(Large) 

uszoda 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_213 6Y1A3371 

(Large) 

uszoda 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_214 6Y1A3375 

(Large) 

narancs falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_215 6Y1A3385 

(Large) 

zuhanyzó 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_216 6Y1A3386 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_217 6Y1A3389 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_218 6Y1A3404 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_219 6Y1A3405 

(Large) 

reuma 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_220 6Y1A3412 

(Large) 

rendelő 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_221 6Y1A3418 

(Large) 

narancs falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_222 6Y1A3426 

(Large) 

folyosó 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_223 6Y1A3439 

(Large) 

rendelő 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_224 6Y1A3442 

(Large) 

psychiátria, üvegajtó 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_225 6Y1A3447 

(Large) 

rendelő, zöld falmozaik 
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Kórház-kútvölgyi D/2022_226 6Y1A3454 

(Large) 

folyosó, zöld falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_227 6Y1A3455 

(Large) 

folyosó, zöld falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_228 6Y1A3462 

(Large) 

szemészet 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_229 6Y1A3466 

(Large) 

szemészet eszköz 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_230 6Y1A3468 

(Large) 

szemészet 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_231 6Y1A3479 

(Large) 

vizsgáló 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_232 6Y1A3485 

(Large) 

terápiás_ szoba 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_233 6Y1A3491 

(Large) 

vip_ rendelő 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_234 6Y1A3502 

(Large) 

vérvétel 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_235 6Y1A3508 

(Large) 

vip_ váró 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_236 6Y1A3514 

(Large) 

előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_237 6Y1A3522 

(Large) 

előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_238 6Y1A3523 

(Large) 

előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_239 6Y1A3532 

(Large) 

előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_240 6Y1A3539 

(Large) 

előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_241 6Y1A3548 

(Large) 

utcai bejárat  
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_242 IMG_0586 vip betegszoba 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_243 IMG_0589 vip betegszoba 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_244 IMG_1506 folyosó, padlómozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_245 IMG_3276 előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_246 IMG_3284 lépcső 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_247 IMG_3291 folyosó 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_248 IMG_3294 zöld falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_249 IMG_3306 műtő 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_250 IMG_3334 narancs falmozaik 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_251 IMG_3337 előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_252 IMG_3339 előcsarnok 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_253 IMG_3353 épület, külső 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_254 IMG_9407 rendelő, egyben váró 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_255 IMG_9423 egykori könyvtár 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_256 IMG_9428 egykori könyvtár 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_257 IMG_9477 épület, külső 
 

Kórház-kútvölgyi D/2022_258 TSC_1756 narancs falmozaik 
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Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_259 MG_6527 nőgy rendelő belső 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_260 MG_6533 UH-rendelő 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_261 MG_6536 Gyógytorna terem 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_262 MG_6541 Gyógytorna terem 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_263 MG_6542 Műtő 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_264 MG_6544 Műtő 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_265 MG_6546 Műtő 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_266 MG_6572 látkép 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_267 MG_6590 Folyosó 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_268 MG_6596 Folyosó, tolószék 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_269 MG_6597 Folyosó, műtőbejárat 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_270 MG_6598 Folyosó, bejárat 
 

Aurora utcai 

rendelőintézet 

D/2022_271 MG_6602 Folyosó, fehér székek 
 

tábor_csillebérc D/2022_272 _MG_6776 lépcsőház 
 

tábor_csillebérc D/2022_273 _MG_6802 bejárat 
 

tábor_csillebérc D/2022_274 _MG_6840 zuhanyzó 
 

tábor_csillebérc D/2022_275 _MG_6852 épület, külső 
 

tábor_csillebérc D/2022_276 06 színházterem 
 

tábor_csillebérc D/2022_277 6Y1A6077 

(Large) 

zászlórúd 
 

tábor_csillebérc D/2022_278 6Y1A6086 

(Large) 

térkép 
 

tábor_csillebérc D/2022_279 17 nagyterem 
 

tábor_csillebérc D/2022_280 DJI_0864 épület, távlati 
 

tábor_csillebérc D/2022_281 IMG_0238 épület, régebbi állapot 
 

tábor_csillebérc D/2022_282 IMG_0244 bejárat, porta 
 

tábor_csillebérc D/2022_283 IMG_0252 hálóterem 
 

tábor_csillebérc D/2022_284 IMG_0268 faház 
 

tábor_csillebérc D/2022_285 IMG_0293 tornacsarnok 
 

tábor_csillebérc D/2022_286 IMG_0302 öltöző 
 

tábor_csillebérc D/2022_287 IMG_0308 B épület 
 

tábor_csillebérc D/2022_288 IMG_0336 mosdó 
 

tábor_csillebérc D/2022_289 IMG_0383 Hotel Csillebérc 
 

tábor_csillebérc D/2022_290 IMG_0404 nappali 
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tábor_csillebérc D/2022_291 IMG_0406 hálószoba 
 

tábor_csillebérc D/2022_292 IMG_0414 medence, távlati 
 

tábor_csillebérc D/2022_293 IMG_0429 épület a sportpályánál 
 

tábor_csillebérc D/2022_294 IMG_0438 The International School of 

Budapest bejárat 

 

tábor_csillebérc D/2022_295 IMG_0443 Csillebérc bejárat 
 

tábor_csillebérc D/2022_296 IMG_0545 The International School of 

Budapest színházterem 

 

tábor_csillebérc D/2022_297 IMG_0551 emeleti háló 
 

tábor_csillebérc D/2022_298 IMG_1170 játékterem 
 

tábor_csillebérc D/2022_299 IMG_1262 egyemeletes épület 
 

tábor_csillebérc D/2022_300 IMG_6345 porta 
 

tábor_csillebérc D/2022_301 IMG_6450 konyha 
 

tábor_csillebérc D/2022_302 TSC_5988 bejárat, porta, előtér 
 

tábor_csillebérc D/2022_303 TSC_6039 bejárat, mozaik 
 

tábor_csillebérc D/2022_304 TSC_6045 büfé 
 

tábor_csillebérc D/2022_305 TSC_6092 The International School of 

Budapest lépcsőház 

 

tábor_csillebérc D/2022_306 VYq4t7Tc épület játszótérrel 
 

 

Válogatás a megvásárolt képekből:  

 

 Vituki, nagy előadó D/2022_5 

 

 Testnevelési Főiskola, tornaterem, D/2022_89 
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 Vállakozási Főiskola, előcsarnok, D/2022_106 

 

 Rendőrtiszti Főiskola, folyosó, D/2022_ 

 

 Magyar színház, Barcsay-mozaik, D/2022_159 

 

 Erkel színház, előcsarnok, D/2022_190 
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 Kútvölgyi rendelő, külső, D/2022_257 

 

 Auróra utcai rendelő, folyosó, D/2022_270 

 

 Csillebérci tábor, konyha, D/2022_301 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. 08. 22. 

 

 

Demeter Zsuzsanna  

főmuzeológus  

BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény  
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Szakmai beszámoló Bútorgyűjtemény 

 

A BTM Kiscelli Múzeuma az NKA 209110/00073 sz. támogatói okirata alapján megvásárolta 

gróf Hadik János (1863–1933) szalongarnitúráját (készítette a Schmidt Miksa Budapest 

lakberendező cég, 1906-ban). 

A dualizmus politikai életének jelentékeny szereplője, 1906–1909 között belügyminisztériumi 

államtitkár, majd 1917-ben tárcanélküli miniszter, illetve 1918 októberében egy napig 

miniszterelnök gróf Hadik János szalongarnitúrája nem csak a tulajdonos személye miatt, 

hanem iparművészeti jelentősége és a Kiscelli Múzeum speciális gyűjteménye, a Schmidt 

Miksa-hagyaték szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Hadik gróf a szobaberendezést 

1906-ban rendelte meg a Schmidt cégtől Vas utca 10. sz. alatti lakásába, a megrendelés 

regisztrációja fennmaradt a cég 1905–1909 közti „Vevő-könyv”-ében, amelyben ez egyes 

megrendeléseket rögzítették.  

A szalon-berendezés a Kiscelli Múzeum egyik alapgyűjteményét, a Schmidt-gyűjteményt 

gyarapítja jelentős, a gyűjtemény szempontjából kulcsfontosságú darabokkal. A Schmidt Miksa 

cég a budapesti lakberendezési kultúra jelentős szereplője, alakítója volt, az általa gyártott, 

elsősorban a bécsi Secession és Adolf Loos építész formavilága által meghatározott tárgyak a 

korszak legszínvonalasabbjai, a modernizmus előfutáraként designtörténeti jelentőségűek. 

A Hadik-lakás berendezése az 1900-as évek jellemző főúri lakberendezési stílusát, az angolos 

premodern irányt képviseli. E stílus úttörője és Budapesten legjelentősebb kivitelezője volt a 

Kiscelli Múzeum épületének egykori tulajdonosa, Schmidt Miksa cége.  

 

A szalongarnitúra, amelyet a múzeum a 7/2022-es gyarapodási naplószámon tart nyilván, 

és a Kiscelli Múzeum Bútorgyűjteményében a B.2022.1.1-5 leltári számot kapta, s az 

alábbi darabokból áll: 

 

 

 

 Kanapé. Hat faragott mahagóni lábon álló, teljesen kárpitozott. A szövet huzat 

utólagos. Klubkanapé típus.  

 Mérete: mag:   82 cm 

   szél:  196 cm 

   mélys.   85 cm 
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 Két darab fotel. Négy faragott mahagóni lábon álló, teljesen kárpitozott. A szövet huzat 

utólagos. Klubfotel típus.  

 Mérete: mag:   75 cm 

   szél:   72 cm 

   mélys.   85 cm 

 

 Szalonszekrény. Mahagóni borítású, üvegezett, sárgaréz veretekkel.  

  Mérete: mag:   140 cm 

      szél:  169,5 cm 

    mélys.   43,5 cm 

 

Szalonasztal, egy nagy átmenő fiókkal. Mahagóni borítású, sárgaréz veretekkel és 

fiókhúzóval.  

Mérete:  mag:   74 cm 

   szél:  100 cm 

   mélys.   99 cm 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 22. 

 

       dr. Rostás Péter 

       gyűjteményvezető 

       Bútorgyűjtemény 

       Kiscelli Múzeum 

 

 


