
Szakmai beszámoló az NKA műtárgyvásárlási támogatásának felhasználásáról 

a Helytörténeti és Irodalomtörténeti Osztály részéről 

Szanka Józseftől megvásárolt műtárgyak  2022. 

Elsődleges nyilvántartási szám: MFM Helytörténeti és Irodalomtörténeti Osztály: Gysz. 1663. 

1/ A Szegedi Állami Főreáliskola rajzoló geometriai (I-IV.o.) és ábrázoló geometriai (VI.-

VIII.o.) rajzai az 1910-11. tanévben; Méret: 78x57 cm; 65 lapból áll. 

Rajzokból ízelítő a mellékletben. Ára: 160.000,- Ft 

2/ Geometrical and desoripttve geometrical drawings the Work of puplis of the III.-VIII. 

classes of the Royal Hungarian Modern School at Szeged; Méret:72x52cm; 72 lapból áll. 

Rajzokból ízelítő a mellékletben. Ára: 160.000,-Ft 

3/ 6 db befőttes, kompótos kanál; Hossz 14,5 cm; Szélesség: 2,9 cm 

Jobb oldalán a kanál mélyedésén belül Diana fejes jelzéssel, amelyet 1867 és 1936 között használtak  

800-as finomságú ezüst tárgyaknál. Bal oldalán mesterjegy. 

150 gr. ezüst x164 Ft/gr. = 25.000,-Ft tört ezüst árral; történeti értékkel együtt 48.000,-Ft 

A dísz doboz feliratozása szerint Kolozsváron Benedek Sándor ékszerésznél vásárolták. A készlet Dr. 

Buday Árpád professzor családjában volt használatos. Az eladó az Árvay családtól vásárolta, akikkel 

Buday Árpád lánya Dr. Buday Baba baráti kapcsolatban volt. 

4/6-6 db húsos kés és villa ; 

    6 db kés Hossza: 22 cm ; Szélesség:2,2 cm; 

    6 db villa Hossza:19 cm; Szélesség: 2,2 cm; 

Egyik oldalán a kés nyelének tövében Diana fejes jelzéssel, amelyet 1867 és 1936 között 

használtak  800-as finomságú ezüst tárgyaknál. Másik oldalán A:B monogramos  mesterjegy. A 

jelzés alapján lőcsei Alexander Bratsek munkája aki 1885-ben hunyt el. Ezüst arány a kés és 

villa esetében 40%. Így összesen: 

260 gr. ezüst x164 Ft/gr. = 43.000,-Ft tört ezüst árral; történeti értékkel együtt 60.000,-Ft 

A dísz doboz feliratozása szerint Kolozsváron Benedek Sándor ékszerésznél vásárolták. A készlet Dr. 

Buday Árpád professzor családjában volt használatos. Az eladó az Árvay családtól vásárolta, akikkel 

Buday Árpád lánya Dr. Buday Baba baráti kapcsolatban volt. 

5/Seifmann Mór és Fiai bútorgyáros Szegeden díszes, nagyméretű számla levele Wachtelné és 

leánya Wachtel Adél részére berendezések felsorolásával és árával. 4 oldal. kicsit töredezett. 

12.000,-Ft 

6/ Vasárugyár Sopron 1937 febr. Bútorzárak árjegyzéke iparosok részére. 

10.000,-Ft 

Összesen:  450.000,-Ft 

 



 

Szabó István operatőr, fotóművésztől vásárolt műtárgyak 2022. 

Elsődleges nyilvántartási szám: MFM Helyismereti és Irodalomtörténeti Osztály: Gysz. 1664. 

-145db (6.000 perc) rögzített televíziós percek, hírek, vágott és muster anyagban, mini DV 

kazettákon.  

- 160 GB régi fénykép Szegedről 

1980-as és 1990-es évek: Magyarországi helyszínek (többségében Szeged, Csongrád megye); 

                                         továbbá Románia, Szerbia, Montenegro, Tunézia helyszínek. 

Fő témák: Mo.: Közlekedés, kultúra, építkezések, hétköznapi percek. 

                 Külföld: Mo. kulturális kapcsolatai, üdülések, diplomáciai kapcsolatok. 

Összesen: 250.000,-HUF 

 

 

A teljes pályázati támogatás összege 700.000,- Ft volt. 

 

Mivel a megvásárolni szándékozott anyag magasabb összeget foglat magában, az eladni 

szándékozókkal a nyert támogatás függvényében megegyeztünk az általunk a gyűjtemény 

szempontjából fontosabb műtárgyak vételéről. Így alakult ki a fentebb leírt műtárgyjegyzék. 

A most kimaradt műtárgyak kisebb tételekben később megvásárlásra kerülnek. Szabó István által 

felajánlott  és kimaradt mintegy 120 db muster és vágott film még a további tárgyalások feladata. 

Az NKA támogatást elismerően köszönjük. Nemzeti vagyonunk ezzel is gyarapodott. Köszönet a 

kurátoroknak, hogy a támogatást megítélték. 

 

Szeged, 2022. augusztus 10. 

 

 

                                                                                                        Dr. Tóth István PhD. 

                                                                                     MFM Helytörténeti és Irodalomtörténeti Osztály 

                                                               történész-főmuzeológus           

                                                                       osztályvezető 


