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A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAM 
TARTALMI BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE

A Gömöri-Hetey gyűjtemény története
A vegyes jellegű, képző- és iparművészeti tárgyakból álló gyűjteményt a tulajdonos nagyapja, Gömöri Elek 
budapesti gyártulajdonos a 20. század első felében Magyarországon hozta létre. A tárgyakat vásárlás útján – 
magánszemélyektől és aukciókról – szerezte meg. A gyűjtemény kialakulását, gyarapodását az antikvitások és a 
képzőművészeti értékek szeretete motiválta. Gömöri Elek és családja (felesége, fia, menye és két unokája) 
1948-ban elhagyták az országot. A gyűjteményt – mint otthonuk ingóságait – kiviteli engedély alapján 
magukkal vitték. A család rövid ideig Belgiumban tartózkodott. 1949-ben Franciaországban, Párizsban 
telepedtek le. Gömöri Elek halála után a gyűjteményt fia, Gömöri Sándor, valamint menye, Hetey Aranka 
gondosan megőrizték. Az alapító-gyűjtő nagyapa, és a gyűjteményt fenntartó második generáció után az 
unoka, a gyűjtemény jelenlegi tulajdonosa, Viviane Gömöri kezében vált a kollekció múzeumi bemutatásra 
alkalmas gyűjteménnyé. Jelentős anyagi áldozatainak köszönhetően a tárgyak restauráláson, tisztításon estek 
át, állapotuk kiváló.

A gyűjtemény hazahozatalának előkészítésére elvégzett feladatok
1. A gyűjtemény felmérése, a tételes – adatolással és fényképfelvételekkel kísért – műtárgylista 

elkészítése.
2. A gyűjtemény egyes tárgycsoportjainak in situ dokumentálása, enteriőr-felvételek készítése, ezzel a 

majdani kiállítás megrendezéséhez rekonstrukciós lehetőségek biztosítása.
3. Riportfilm elkészítése Viviane Gömörivel, családi gyűjteményének környezetében. Érintett 

témakörök: gyűjteménytörténet, családtörténet, személyes élettörténet.
4. A Gömöri-Hetey család történetére vonatkozó dokumentumok felmérése és digitalizálása.

A megvalósított program értékelése
A Gömöri-Hetey gyűjtemény a két világháború között élő, igényes és művelt nagypolgárság lakáskultúrájának 
reprezentánsa. Noha jellegéből adódóan nem egyedülálló, rendkívülisége elvitathatatlan. Páratlan értékét az 
adja, hogy míg a hasonló típusú gyűjtemények az örökösök kezén nyomtalanul szétszóródtak, a szóban forgó 
kollekció egyben maradt, megőrződött, és – köszönhetően jelenlegi tulajdonosának – közkinccsé válhat.
A gyűjtemény felmérése során bizonyossá vált, hogy olyan tárgy-együttesről van szó, amely érdemes mind a 
közgyűjteményi befogadásra, mind pedig az állandó jellegű bemutatásra. A Herman Ottó Múzeum 
kétszeresen is érdekelt a befogadásban: a tulajdonos édesanyja, a gyűjteményt mindenáron egyben tartó Hetey 
Aranka miskolc-diósgyőri származásán túl azért is, mert a kollekció a legszorosabban illeszkedik az intézmény 
hosszútávú kiállítási koncepciójába.
A Herman Ottó Múzeum jelentős magángyűjteményeket kezel, így dr. Petró Sándor és Kövesi István 
képzőművészeti gyűjteményeit, valamint Barna György népviselet-gyűjteményét, melyek a közeli jövőben 
állandó kiállításokon, ugyanazon épületkomplexumon belül lesznek látogathatók. A Gömöri-Hetey – 
alapvetően iparművészeti jellegű – gyűjtemény tovább gazdagíthatja a magánszemélyeknek köszönhetően 
létrejött kollekciók sorát, és nemcsak a szakterületet, érdeklődési kört illetően hozhat új színt, de a műgyűjtői 
szándék és a magángyűjtői típus tekintetében is szélesítheti a látókört. A Gömöri-Hetey gyűjtemény 
beépülésével a Herman Ottó Múzeum központi épületének állandó kiállításai változatos tematikával, – 
különböző típusú és indíttatású műgyűjtők személyiségének, élettörténetének példáján keresztül – műgyűjtés-
történeti ívet megrajzolva tudatosíthatják kulturális értékeink tiszteletének és megőrzésének fontosságát.

A hazaszállításra vonatkozó információk
A Gömöri-Hetey gyűjtemény ajándékozás útján, az állandó jellegű bemutatás kötelezettségével, a tulajdonos 
halála után kerül a Herman Ottó Múzeum tulajdonába. A tulajdonos a gyűjtemény hazahozataláról 
végrendeletileg rendelkezik. A hazahozatal kapcsán felmerülő feladatok elvégzésével franciaországi 
alapítványt bíz meg. A tulajdonos a gyűjtemény sorsáról oly módon intézkedik, hogy a hazahozatal kapcsán a 
Herman Ottó Múzeumnak kiadásai ne keletkezzenek.



GÖMÖRI-HETEY GYŰJTEMÉNY
MŰTÁRGYJEGYZÉK

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 
(FESTMÉNYEK, GRAFIKÁK)



1. Rubovics Márk (1867–1947): Tájkép. (olaj, vászon, 38,5x34 cm) 
Mérete kerettel: 48x44 cm. Jelezve balra lent: „Rubovics M”. 
Jelezve hátul a vakkereten: „Rubovics M”. (Fotó: 1436, 1437.)

2. Edvi-Illés Aladár (1870–1958): Tehén. (olaj, karton, 39,5x50,5 
cm) Mérete kerettel: 60x70,5 cm. Jelezve jobbra lent: „E. Illés A”. 
(Fotó: 1400.)

3. Bardócz Árpád (1882–1938): Figurális kompozíció, 1923. 
(litográfia, papír, a grafika valószínű mérete 40x25 cm) (Hátoldala 
lezárva.) Mérete kerettel: 46x31 cm. Jelezve jobbra lent a nyomat 
alatt: „Bardócz Árpád 923. szept. 19.” (Fotó: 1401.)

4. Reiter, Johann-Baptist (1813–1890): Két gyermek enteriőrben, 
vázlat. (olaj, falemez, 13,5x10 cm) Mérete kerettel: 20x16 cm. Jelzet 
nélkül. Kézírásos cédula hátoldalon: „J. B. Reiter / Skizze: Tochter 
und Sohn des Muhlers”. (Fotó: 1188, 1189.)

5. Ismeretlen mester: Gyümölcscsendélet. (olaj, vászon, 30x37,5 
cm) Mérete kerettel: 37x44 cm. Jelezve jobbra lent: „Bou[…]” 
(olvashatatlan szignó). (Fotó: 1409, szignó fotója: 1411, 1412.)

6. Deák-Ébner Lajos (1850–1934): Két asszony tájban. (olaj, 
falemez, 34,5x25 cm) Mérete kerettel: 54x44 cm. Jelezve jobbra 
lent: „Deák-Ébner L”. (Fotó: 1443, 1444.)



7. Katona Nándor (1864–1932): Tájkép. (olaj, vászon, 36x50,2 cm) 
Mérete kerettel: 57,5x71,5 cm. Jelezve jobbra lent: „Katona 
Nándor”. Hátoldalán kiviteli bélyegző, vakkereten vinyetta 17-es 
sorszámmal. (Fotó: 1197, 1198.)

8. Bachmann Károly (1874–1924): Asztali csendélet 
kártyalapokkal. (olaj, karton vagy vékony falemez, saccolt méret: 
kb. 11x15 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 17x20cm. 
Jelezve balra fent: „Bachmann K.” (Fotó: 1178.)

9. Bachmann Károly (1874–1924): Asztali csendélet könyvvel. 
(olaj, karton vagy vékony falemez, 12x15 cm) Mérete kerettel: 
17x20cm. Jelezve balra fent: „Bachmann K.” (Fotó: 1179.)

10. Ismeretlen mester: Parasztasszony. (akvarell, diópác, papír, 
hátlapjának mérete: 37x25 cm) Mérete kerettel: 50x38,5 cm. Jelezve 
balra lent: […] (olvashatatlan). (Fotó: 1399.)

11. Pállya Celesztin (1864–1948): Falusi életkép lovas szekérrel I. 
(olaj, falemez, 20x31,5 cm) Mérete kerettel: 38,5x50 cm. Jelezve 
jobbra lent: „Pállya Celesztin”. (Fotó: 1182, 1183.)

12. Pállya Celesztin (1864–1948): Falusi életkép lovas szekérrel II. 
(olaj, falemez, 20x32 cm) Mérete kerettel: 39x51 cm. Jelezve jobbra 
lent: „Pállya Celesztin”. (Fotó: 1184, 1185.)



13. Szüle Péter (1886–1944): Kártyázók, 1920. (olaj, vászon, 
40,7x32,7 cm) Mérete kerettel: 55,5x47,5 cm. Jelezve jobbra lent: 
„Szüle 920”. Hátoldalán kiviteli pecsétek, a vakkereten ceruzával írt 
számok (kiállítási, bolti számozás?), feliratok. (Fotó: 1194, 1195, 
1196.)

14. Sándor József, Gy. (1887–1936): Varrónők. (olaj, vászon, 33x44 
cm) Mérete kerettel: 49,5x61 cm. Jelezve jobbra lent: „Gy. Sándor 
József ”. Hátoldalán kiviteli pecsét, vakkereten vinyetta 21-es 
sorszámmal. (Fotó: 1199, 1200.)

15. Hänger, Max (1874–1955): Kakas és tyúkok. (olaj, fatábla, 9x16 
cm) Mérete kerettel: 25x32 cm. Jelezve jobbra lent: „M. Hanger”. 
(Fotó: 1432, 1433.)

16. Hänger, Max (1874–1955): Kacsák. (olaj, fatábla, 10,5x14 cm) 
Mérete kerettel: 25x30 cm. Jelezve jobbra lent: „M. Hanger”. 
(Fotó: 1434, 1435.)

17. Lang, Louis (?) (1812–1893) vagy Lang Rudolf  (?) 
(1812–1884): Háttal álló nő hálóruhában. (olaj, karton, 22x31,5cm) 
Mérete kerettel: 31,5x22 cm. Jelezve balra lent: „Lang”. (Fotó: 
1413.)

18. Lang, Louis (?) (1812–1893) vagy Lang Rudolf  (?) 
(1812–1884): Háttal álló nő meztelen felsőtesttel. (olaj, karton, 
22x31,5cm) Mérete kerettel: 31,5x22 cm. Jelezve jobbra lent: 
„Lang”. (Fotó: 1414.)



19. Hatvany Ferenc (1881–1958): Városrészlet. (olaj, falemez, 
18x14,5 cm) Mérete kerettel: 22,5x19,5 cm. Jelezve jobbra lent: 
[…] (a képkeret részlegesen takarja). (Fotó: 1402.)

20. Ismeretlen mester: Falusi udvar állatokkal, 1897. (rézkarc, papír, 
13,7x16,2cm) Mérete kerettel: 16x18,5 cm. Jelezve jobbra lent: „A. 
[…] 1897”. Hátoldalán kiviteli bélyegző. (Fotó: 1203, 1204.)

21. Barye, Antoine Louis (1796–1875): Városszéli táj idős férfi 
alakjával, 1842. (rézkarc, papír, paszpartu tükörmérete: 9x8,5 cm) 
(Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 21x20 cm. Jelezve a nyomaton 
balra fent: „[…] 1842”. Hátoldalán kézzel írt felirat: „Barye 
Antoine Louis / Paris 1796-1875 Paris”. (Fotó: 1366, 1367.)

22. Köszöntőkártya, ún. Kunstbillet. Bécs (?), 1821. (textil alapon 
fém rátétek, hímzett díszítések – ún. polion-munka, feliratos kartus 
német nyelvű versikével, valószínű mérete: 8,3x13,5 cm) (Hátoldala 
lezárva.) Mérete kerettel: 10,2x15,5 cm. (Fotó: 1415.)

23. Ismeretlen mester: Zongoraelőadást ábrázoló karikatúra. 
(vegyes technika – olaj, tus, vízfesték –, karton, 15x20 cm) Mérete 
kerettel: 24x29 cm. Jelzet nélkül. (Fotó: 1201, 1202.)

24. Page, Pierre (sz. 1894): Csendélet. (olaj, karton, 32,3x48,5 cm) 
Mérete kerettel: 43x58,5 cm. Jelezve jobbra lent: […] 
(olvashatatlan). Hátoldalán kézzel írt cédula: „Pierre Page / (Rouen 
1894–)”. (Fotó: 1429, 1431.)



25. Patkó Károly (1895–1941): Gömöri Elek egészalakos portréja, 
1915. (szén, papír, 69x39 cm) Mérete kerettel: 80x49 cm. Jelezve 
jobbra lent: „Patkó K. 1915”. (Fotó: 1193.)

26. Indiai (perzsa?) miniatűr: Kétalakos jelenet hegyvidéki tájban. 
(vegyes technika – vízfesték, aranyozás, tus –, papír, paszpartu 
tükörmérete: 20,3x14,7 cm, lehetséges legnagyobb méret: kb. 
31x25 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 32,5x26,5 cm. 
Jelzés nélkül. (Fotó: 1207.)

27. Indiai (perzsa?) miniatűr: Turbános férfi zöld háttér előtt. 
(vegyes technika – vízfesték, aranyozás, tus –, papír, paszpartu 
tükörmérete: 20,2x14 cm, lehetséges legnagyobb méret kb. 31x25 
cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 32,5x26,5 cm. Jelzés 
nélkül. (Fotó: 1205.)

28. Indiai (perzsa?) miniatűr: Háromalakos jelenet oszlopos ház 
előtt. (vegyes technika – vízfesték, aranyozás, tus –, papír, 
paszpartu tükörmérete: 19,5x14,7 cm, lehetséges legnagyobb 
méret: kb. 31x25 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 
32,5x26,5 cm. Aláírás jobbra lent ceruzával: „36” (egy sorozaton 
belüli sorszámra utalhat). (Fotó: 1206.)

29. Ismeretlen mester: Hölgy és dobosa. Miniatűr, 18. század. 
(zománcfestett porcelánlap, ovális, 14,5x12cm) Domborított, 
kartus formájú rézkeretének mérete: 5x7,5 cm. Jelzés nélkül. (Fotó: 
1180, 1181.)

30. Schnorr von Carolsfeld, valószínűleg Veit Hanns Schnorr von 
Carolsfeld (1764–1841) kompozíciója után Carl Müller metszete: 
Színmű-jelenet. Messzelátóval eget kémlelő férfialak. (színezett 
rézmetszet, papír, tükörméret: 10,8x7 cm) (Hátoldala lezárva.) 
Mérete kerettel: 27,6x22 cm. Számozás a jelenet fölött jobbra: „1.” 
Jelzet a jelenet alatt balra: „Schnorr v. K. del.” A jelenet alatt 
jobbra: „C. Müller sc.” Felirat lent: „Ey ey, das ist also der Mars”, 
„Die englischen Waaren.”, „Act II. Scene 6.” A paszpartun 
ceruzával írt évszám: „1809”. (Fotó: 1293.)



31. Schnorr von Carolsfeld, valószínűleg Veit Hanns Schnorr von 
Carolsfeld (1764–1841) kompozíciója után Carl Müller metszete: 
Színmű-jelenet. 18. századi divat szerint öltözött nőalak. (színezett 
rézmetszet, papír, tükörméret: 10,8x7 cm) (Hátoldala lezárva.) 
Mérete kerettel: 27,6x22 cm. Számozás a jelenet fölött jobbra: 
„5.”(?) (a paszpartu részben takarja). Felirat lent: „Sei der Mann 
immerhin von Eisen und Stahl, Das Smollen macht in mürbe.” 
„Die Seeschlacht und die Meerkatze”, „Scene 4.” Ceruzával írt 
felirat a paszpartun lent: „1809 Schnorr v. K. del. – C. Müller sc.” 
(Fotó: 1291.)

32. Schnorr von Carolsfeld, valószínűleg Veit Hanns Schnorr von 
Carolsfeld (1764–1841) kompozíciója után Carl Müller metszete: 
Színmű-jelenet. Fekete viseletbe öltözött férfialak. (színezett 
rézmetszet, papír, tükörméret: 10,8x7 cm) (Hátoldala lezárva.) 
Mérete kerettel: 27,6x22 cm. Számozás a jelenet fölött jobbra: „2.” 
Felirat lent: „Seinen Feind retten – Eine Schwere Pflicht.” „Die 
Abendstunde”, „Scene II.” Ceruzával írt felirat a paszpartun lent: 
„1809 Schnorr v. K. del. – C. Müller sc.” (Fotó: 1296.)

33. Schnorr von Carolsfeld, valószínűleg Veit Hanns Schnorr von 
Carolsfeld (1764–1841) kompozíciója után Carl Müller metszete: 
Színmű-jelenet. Pierrot bohóc. (színezett rézmetszet, papír, 
tükörméret: 10,8x7 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 
27,6x22 cm. Számozás a jelenet fölött jobbra: „6.”(?) Felirat lent: 
„Aber wo? – Ja wo?” Ceruzával írt felirat a paszpartun lent: „1809 
Schnorr v. Karolsfeld del. – Carl Müller sc.” (Fotó: 1295.)

34. Schnorr von Carolsfeld, valószínűleg Veit Hanns Schnorr von 
Carolsfeld (1764–1841) kompozíciója után Carl Müller metszete: 
Színmű-jelenet. Tunikát viselő gyermek. (színezett rézmetszet, 
papír, tükörméret: 10,8x7 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 
27,6x22 cm. Számozás a jelenet fölött jobbra: „4.” Felirat lent: 
„Bescheert doch Gott jedem Vogel sein Futter, Und lieber noch 
hat er ein danckbares Kind.” „Der kleine Declamator.” „Scene 2.” 
Ceruzával írt felirat a paszpartun lent: „1809 Schnorr v. K. del. – C. 
Müller sc.” (Fotó: 1297, 1298.)

35. Schnorr von Carolsfeld, valószínűleg Veit Hanns Schnorr von 
Carolsfeld (1764–1841) kompozíciója után Carl Müller metszete: 
Színmű-jelenet. Férfialak, kezében kalappal. (színezett rézmetszet, 
papír, tükörméret: 10,8x7 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete kerettel: 
27,6x22 cm. Számozás a jelenet fölött jobbra: „3.” Felirat lent: „Ich 
kein Recht? oho mein Herr, ich bin ein Deutscher, und die 
Deutschen haben heutzutage wohl das Recht zu betteln.” „Das 
Landhaus an der Heerstrasse.” „Scene 5.) Ceruzával írt felirat a 
paszpartun lent: „1809 Schnorr v. K. del. – C. Müller sc.” (Fotó: 
1294.)

36. Ismeretlen mester: Tájkép fiatal párral. (kézzel festett 
porcelánlap?, tükörméret: 9,2x12 cm) (Hátoldala lezárva.) Mérete 
kerettel: 18,3x21 cm. Jelezve jobbra lent: […] (olvashatatlan). 
(Fotó: 1418.)



37. Ismeretlen lengyel rézmetsző: A pocsajevi kolostor és 
kegyképe, 1700–1750 között. (rézmetszet, selyem, kartonra 
applikálva, karton mérete: 27x18,5 cm) (Hátoldala lezárva.) 
Hátoldalán kiviteli pecsét. (Fotó: 1273, 1274.)

38. Ismeretlen festő: Madár. (olaj, vászon, 19x19 cm) Mérete 
kerettel: 25x25 cm. Jelzés nélkül. Vakkereten hátul felirat: […] 
(olvashatatlan). (Fotó: 1450, 1451.)

39. Ismeretlen festő: Tájkép házzal. (olaj, vászon, 31,5x20 cm) 
Mérete kerettel: 40x29 cm. Jelzet nélkül. Hátoldalához tartozó 
cédulán kézzel írt feliratok: „régi magyar festő”, „a győri 
vízduzzasztó”, „Csontváry Tivadar”. (Fotó: 1452, 1453, 1729.)



SZOBROK



40. Ismeretlen mester: Diána és Ámor. (elefántcsontfaragvány, 
fatalapzaton, talapzattal együtt mért teljes magasság: 26,5 cm) 
(Fotó: 1439.)

41. Sámuel Kornél (1883–1914): A kis szégyenlős, 1910. 
(bronzöntvény, M: 35,5 cm) Jelezve talpán: „Samuel München 
[…]” (Fotó: 1404.)

42. Ismeretlen mester: Nyújtózkodó női akt. (bronzöntvény, 
márványtalapzaton, talapzattal együtt mért teljes magasság: 41 cm) 
(Fotó: 1405.)

43. Ismeretlen mester: Lepelbe burkolózó női akt. (bronzöntvény, 
márványtalapzaton, M: 32cm, korongosan kiképzett 
márványtalapzat átmérője: 33 cm) (Fotó: 1407.)

44. Vastagh György, ifj. (?) (1868–1946): Néger férfi mellszobra. 
(bronzöntvény, márványtalapzaton, teljes magasság: 30 cm) Talpán 
kiviteli jelzés és felirat: „Gömöry”. (Fotó: 1208.)

45. Ismeretlen mester Giambologna (1529–1608) nyomán: Merkúr. 
(bronzöntvény, négyszögletes kőtalapzaton, M: 52 cm, talapzat: 
11x13 cm) (Fotó: 1260.)



46. Landouzy jelzettel (közelebbről ismeretlen mester): Női 
mellszobor. Hölgy masnikkal díszített aranyszínű blúzban. (fehér 
márvány, aranyozott bronz vagy sárgaréz, ovális alakú zöldmárvány 
talapzaton, M: 27 cm, legnagyobb szélesség: 26 cm) Jelezve hátul: 
„Landouzy”. (Fotó: 1214.)

47. Landouzy jelzettel (közelebbről ismeretlen mester): Női 
mellszobor. Hölgy aranyszínű blúzban. (fehér márvány, aranyozott 
bronz vagy sárgaréz, ovális alakú zöldmárvány talapzaton, M: 27 
cm, legnagyobb szélesség: 26 cm) Jelzet hátul: „Landouzy”. (Fotó: 
1213.)



VITRINTÁRGYAK 



48. II. József  (1741–1790) magyar király gyermekkori portréja. 
Miniatűr, 18. század. (akvarell, papír, 11x7,5 cm) Mérete barokkos 
fémkeretével: 17,5x12 cm. Felirat lent: „JOSEPHUS 
BENEDICTUS Archidux”. (Fotó: 1326.)

49–50. Porcelán szoborpár. 19. századi divat szerint öltözött férfi 
és nőalak, Rosenthal. (máz felett festett porcelán, mindkettő 
magassága: 6 cm) Talpán márkajegy (Rosenthal feliratos bélyegzés). 
(Fotó: 1345.)

51. Miniatűr képecske figurális jelenet részletével, díszes 
rézkeretben. (vízfestmény, papír, mérete kerettel: 6,5x4,3 cm) 
(Fotó: 1346.)

52. Lapított formájú porcelán díszedény, Meissen. (matricával 
díszített porcelán, M: 6 cm, legnagyobb átmérő: 6,3 cm) Talpán 
márkajegy (Meissen feliratos, máz feletti bélyegzés). (Fotó: 1347, 
1348.)

53. Bonbonier, leemelhető fedelén plasztikus virág- és 
gyümölcsdíszítéssel. (külsején máz felett festett, belsejében 
matricával díszített porcelán, M: 6,3cm, legnagyobb átmérő: 7 cm) 
Alján masszába nyomva: “22813“ (modellszám), valamint máz alatt 
festett koronás márkajegy (azonosítatlan). (Fotó: 1356, 1357, 
1358.)

54. Porcelán szoborcsoport földgömbbel és messzelátóval 
játszadozó három gyermek alakjával („Kis csillagászok”), Meissen. 
(festett, aranyozott porcelán, M: 12,5 cm, legnagyobb talpátmérő: 8 
cm) Talpán beütve: „63”. Talpán bevésve: „A 12“. Alján máz alatt 
festett márkajegy (kobaltkék dupla kard). (Fotó: 1354, 1355.)



55. Porcelán szoborcsoport két nőalakkal és szárnyas puttóval. (A 
bal oldali nőalak kezében korsót tart, vállán madár pihen, a jobb 
oldali nőalak kosárba helyezett virágokkal foglalatoskodik. A lábaik 
előtt heverő puttó gyümölcskosárra támaszkodik.) (festett 
porcelán, M: 25 cm) Alján máz alatti márkajel (azonosítatlan). (A 
tárgyat biztonsági okokból a helyéről nem emeltük ki, a márkajelről 
fényképfelvétel nem készülhetett.) Több helyen sérült, ragasztott. 
(Fotó: 1365.)

56. Kávéscsésze csészealjjal, arannyal festett sötétkék színű 
peremmel, virágdíszítéssel, Meissen. (kézzel festett porcelán, M: alj 
és csésze együtt 5 cm, csészealj átmérője: 11,5 cm, csésze átmérője: 
5,8 cm) Mindkettő alján máz alatt festett márkajel (kobaltkék dupla 
kard). (Fotó: 1359, 1360.)

57. Csésze csészealjjal, arannyal festett sötétkék színű fodrozott 
peremmel, virágdíszítéssel, Meissen. (kézzel festett porcelán, M: alj 
és csésze együtt 6 cm, csésze szájátmérője: 9,5 cm, csészealj 
átmérője: 14,5 cm) Mindkettő alján máz alatt festett márkajel 
(kobaltkék dupla kard). (Fotó: 1361, 1362.)

58. Kosárka formájú vitrintárgy, öblében virágos motívumokkal. 
(réz, részben zománcozott, kézifestett, M: 7,5 cm, legnagyobb 
átmérő: 6 cm) Jelzetlen. (Fotó: 1334.)

59. Díszdobozka, ovális formájú, kék és aranyszínekkel, 
virágmotívumokkal díszített, Sevres, 1770 körül. (festett porcelán, 
M: 2,5 cm, Szélesség és Mélység: 5,5x4,5 cm,) Fedelén „JAN” 
felirat, alján festett márkajel (kobaltkék dupla L, belül S 
dátumbetűvel). (Fotó: 1336, 1337.)

60. Díszdobozka, ovális formájú, rozsda és aranyszínekkel, 
virágmotívumokkal díszített, Sevres, 1770 körül. (festett porcelán, 
M: 2,5 cm, Szélesség és Mélység: 5,5x4,5 cm) Fedelén „V.P.” felirat, 
alján festett márkajel (kobaltkék dupla L, belül S dátumbetűvel). 
(Fotó: 1338, 1339.)



61. Melltű, rózsa dísszel, 19. század. (korall, 9,5x5 cm, vastagsága: 3 
cm) Gömöri Vivianne anyai nagyanyjáé volt (Balogh Mária, 
Miskolc). (Fotó: 1335.)

62–67. Zenészeket ábrázoló szobrocskák. Különféle hangszereken 
játszó, fahordón álló figurák. (faragott elefántcsont, esztergált fa) 
(Fotó: 1340.) Részletezve:
62. mandolinos figura (M: 15,5 cm)
63. harmonikás figura (M: 15 cm)
64. cintányéros figura (M: 15 cm)
65. fuvolás (a fuvola hiányzik) (M: 15,5 cm)
66. klarinétos figura (M: 15 cm)
67. karmester (M: 15 cm)

68. Borsdaráló, áttört díszítéssel. (faragott, vésett elefántcsont, 7x3 
cm) (Fotó: 1341.)

69. Fűszerszóró. (elefántcsont talp és szórófej által közrefogott 
csonthéjas termés, M: 6 cm, legnagyobb átmérő: 4 cm) (Fotó: 
1342.)

70. Tojás formájú, zsanérosan szétnyitható vitrintárgy, belsejében 
faragott figurális jelenetekkel. (elefántcsontfaragvány, legnagyobb 
átmérő: 5,5cm, vastagsága szétnyitva: 2 cm) (Fotó: 1343, 1344.)

71. Figurális vitrintárgy. Fa alatt álló, piros léggömböt tartó 
gyermekfigura. (elefántcsontfaragvány, bronzöntvény, színezett 
üveg, M: 7,5 cm, talpszélesség: 4,5 cm.) (Fotó: 1351.)



72. Miniatűr kávédaráló. (többféle anyag, gyöngyházborítással, M: 
2,5 cm, legnagyobb szélesség: 2,8 cm) (Fotó: 1350.)

73. Miniatűr pipa, hollandi formájú, kéz alakú réz nyéllel. (achát, 
réz, H: 8,5 cm, legnagyobb szélesség: 2,2 cm) (Fotó: 1349.)

74–75. Pohár-pár. (gillosált ezüst, M: 9 cm, átmérő: 4 cm) Talpán 
beütött fémjegyek. (Fotó: 1314.)

76–77. Csésze-pár, öblén virágos-kartusmotívumos gravírozott 
díszítéssel, öntött, díszes füllel. (ezüst, M: 4,5 cm, szájátmérő: 6 
cm) Alul beütött fémjegyek. (Fotó: 1320, 1321.)

78. Pohár (Keresztelőpohár), osztrák, 19. század vége. Hengeres 
test, kihajló peremmel, egész felületén gillosált gyapjas díszítéssel. 
(ezüst, M: 7,5 cm, szájátmérő: 6 cm) Szájpereme alatt fémjegyek, 
köztük Dianás jelzés. (Fotó: 1319.)

79. Erszény formájú szelence plasztikus növényi ornamentikával. 
(öntött ezüst, 9x6 cm, vastagság:1 cm) Fémjegy nélkül. (Fotó: 
1307.)



80–82. Három darabos fűszertartó készlet, gravírozott 
monogrammal. Öblösformájú edénykék, 3–3 kifelé hajló, levéldíszt 
mintázó lábbal. (ezüst, M: 3 cm, legnagyobb átmérő 5 cm) Két 
edényke üvegbetétje hiányzik. Alján beütött fémjegyek. (Fotó: 
1317, 1318.)

83. Fényképkeret angyalfejes és vörös színű követ befoglaló 
növényi motívumos díszítéssel, hátoldalán zsanérosan nyitható 
támasztóval. (ezüst, M: 7,5cm, legnagyobb szélesség: 7 cm) Hátul 
beütött fémjegy. A képkeret Gömöri Viviane barátnőjével közös 
fényképét foglalja magában. (Fotó: 1308, 1309.)

84. Szelence. Téglatest formájú dobozka, zsanérosan nyíló fedelén 
kétfigurás tájképi jelenettel, két hosszabb oldalán egyforma 
városlátképpel. (öntött ezüst, M: 1,5 cm, Mélység: 3,5 cm, 
Szélesség: 5 cm) Alján beütött fémjegyek. Erősen kopott. (Fotó: 
1322, 1325.)

85. Szelence, festett figurális jelenettel. Gazdagon gillosált, téglatest 
formájú dobozka zsanérosan nyíló fedelén üveg alatt színes, festett 
figurális jelenettel. (ezüst, M: 2 cm, Szélesség: 6 cm, Mélység: 4 cm) 
Nyitókáján beütött fémjegy. (Fotó: 1310, 1311.)

86. Talpas gyümölcsöstál, Bécs, 1910 körül. Geometrikus stílusú, 
fűrészelt áttört mintájú edény, talpa és öble között 4 oszlopból álló 
taggal. (ezüst, M: 19,5 cm, átmérő: 19 cm) Üvegbetétje hiányzik. 
Talpán beütött fémjegyek, köztük Dianás jelzés. (Fotó: 1315, 
1316.)

87–94. Likőrös készlet. 8 darabból álló, geometrikus stílusú, 
fűrészelt áttört mintájú készlet, Bécs, 1910 körül. Alján beütött 
fémjegyek, köztük Dianás jelzés. Részletezve:
87. Tálca, szögleges formájú, kerekített sarkokkal. (ezüst, 24x41 
cm) (Fotó: 1302.)
88. Palacktartó, benne üvegdugóval záródó öntött, színtelen 
üvegpalackkal. (teljes magasság: 19,2 cm, magasság dugó nélkül: 16 
cm, talpátmérő: 7 cm) (Fotó: 1302.)
89–94. 6 db pohártartó, 5 db öntött, színtelen üvegpohárral. (A 
hatodik hiányzik.) (teljes magasság: 5 cm, szájátmérő: 4,2 cm) 
(Fotó: 1302, 1305.)



95. Tálca, szecessziós stílusú növényi ornamentumokkal díszítve. 
Szögleges forma. (öntött ezüst, 21x35cm) Peremén beütött 
fémjegyek: „CW” (mesterjegy?), Dianás jelzés. (Fotó: 1304, 1306.)

96–100. Likőrös készlet. 5 darabból álló, halványsárga színű öntött 
kristályüveg készlet. Részletezve:
96. Likőrös palack, üvegdugóval. (M: 23 cm, magassága dugó 
nélkül: 17 cm, legnagyobb átmérő: 10,5 cm)
97–100. 4 db pohár. (M: 6,5cm, szájátmérő: 4,5cm) (Fotó: 1369.)

101. Talpas díszpohár, 19. század. Karéjos talpon álló, kék és arany 
színekkel festett, biedermeier stílusú, színtelen üvegpohár. (öntött, 
kézzel festett üveg, M: 13,5 cm, szájátmérő: 9 cm) (Fotó: 1353.)

102. Talpas váza, 19. század. Kerek talpon álló, színtelen és kék 
színű üvegváza, alul öblös, felfelé meredeken szélesedő palásttal. 
(csiszolt, kétrétegű üveg, M: 16,5 cm, szájátmérő: 10,7 cm) (Fotó: 
1328.)

103. Talpas díszpohár, 19. század. Színtelen, fehér és kék színű 
üveg, csiszolt és arany kézifestett díszítéssel. (formába fúvott, 
csiszolt, háromrétegű üveg, M: 14,5 cm, szájátmérő: 8 cm) (Fotó: 
1352.)

104. Hajkefe. (mintába préselt és gravírozott ezüst, csontbetéttel, 
sörtével, H: 14 cm, Sz: 4 cm, M: 3 cm) (Fotó: 1312.)



105–106. Fényképtartó-pár. Zsanérosan nyitható, hordozható 
szelence, 2 darab. (gillosált ezüst, 5,3x4 cm, vastagság: 0,4 cm) 
Belsejében beütött fémjegyek. (Fotó: 1329.)

107. Pohár (Barátságpohár), palástján gravírozott női 
keresztnevekkel. (gravírozott ezüst, M: 7,5 cm, szájátmérő: 6 cm) 
Palástjának felirata: „Odette–Athlyn”. Alján beütött fémjegyek. 
Szájpereme több helyen horpadt. (Fotó: 1331, 1332.)

108. Talpas kehely. Színtelen üvegpohár, fokozatosan szélesedő 
palástján kézzel festett, népies stílusú színes virágokkal, 
nemzetiszín szalaggal. (zománcfestett üveg, M: 19 cm, szájátmérő: 
6,5 cm) (Fotó: 1333.)

109–113. Bababútor garnitúra. 5 darabból álló miniatűr babaház 
felszerelés. (réz, filigrán munka) Részletesen: 
109. Asztal. (M: 3,5 cm)
110–111. Szék, 2 darab. (M: 5,5 cm)
112. Kétszemélyes fotel. (M: 5,5 cm)
113. Párnázott kanapé, háttámláján tükör-betéttel. (M: 7,5 cm) 
(Fotó: 1370.)

114. Tálca, amely a 109–113. számú tételek alátétéül szolgál. 
(alpakka, ovális alakú, 23,3x14,6 cm, vastagság: 1 cm) (Fotó: 1371, 
1372.)

115. Asztali gyertyatartó. Kisplasztika teknősbékát figyelő két 
gyermek alakjával, ovális márványtalapzaton. (öntött bronz, 
márvány, M: 13,5 cm, talapzat: 13,5x10,5 cm) (Fotó: 1376.)



116. Miniatűr asztali óra. Kannelurázott oszlopok által közrefogott 
kerek óra, az oszlopokat összekötő talapzaton, gerendázaton, 
valamint az óra tokján körbefutó gravírozott díszítéssel. (réz, M: 8 
cm, Sz: 7,3 cm, Mélység: 2,3 cm) (Fotó: 1446.)



EGYÉB DÍSZTÁRGYAK



117. Ismeretlen mester: Elefántcsont dísztál, közepén és peremén 
mitológiai (bacchanália) jelenetekkel. Központi jelenetének 
főszereplői: Minerva, Bacchus és Ceres. (elefántcsontfaragvány, 
ovális, 72x56 cm, vastagság: 5,5 cm) (Fotó: 1438.)

118. Asztali óra. Szerkezete ingajáratú. Tokja aranyozott 
fémdíszekkel gazdagított, fehérmárvány konstrukció, melynek alsó 
részét 4 oszlop tagolja. Óraházát gazdag, levélmintás fémveretek 
övezik. Számlapja arabszámos. Mutatói áttört díszűek. Tartozékai: 
inga (letörve), kulcs. Mestere a tulajdonos tudomása szerint: 
Goyard (Párizs, 18. század). (M: 43 cm, legnagyobb szélesség: 16,5 
cm) (Fotó: 1210.)

119–120. Gyertyatartó pár. Aranyozott fémveretekkel díszített, 
kerek talpon álló, fehérmárvány, egylángú gyertyatartó, aranyozott 
puttó alakjával. A gyertyatartócsésze levéldíszes, aranyozott 
fémöntvény. (M: 25 cm, átmérő: 10,5 cm) (Kép: 1211, 1212.)

121. Zsolnay díszváza, Pécs. Kétfüles vázatest, kék és aranyszínű 
palástján mindkét oldalon egy-egy festett jelenet, melyek enyelgő 
párokat ábrázolnak. A jelenetek különbőzők. (kézzel festett 
porcelán, M: 20 cm, talpátmérő: 10 cm, szájátmérő: 9,5 cm, 
legnagyobb szélesség: 18 cm) Alján masszába nyomott jegyek: 
„ZSOLNAY PÉCS”, „4725”. Alján máz alatt kobaltkék márkajel, 
valamint máz feletti bélyegzés: „Made in Hungary” (Fotó: 1215, 
1216, 1217.)

122. Zsolnay díszváza, Pécs. Az előző párdarabja. Kétfüles 
vázatest, kék és aranyszínű palástján mindkét oldalán egy-egy 
festett jelenet, melyek enyelgő párokat ábrázolnak. A jelenetek 
különbőzők, az előző tétel jeleneteivel megegyezők. (kézzel festett 
porcelán, M: 20 cm, talpátmérő: 10 cm, szájátmérő: 9,5 cm, 
legnagyobb szélesség: 18 cm) Alján masszába nyomott 
kerámiajegyek: „ZSOLNAY PÉCS”, „4725”. Alján máz alatt 
festett márkajel. (Fotó: 1215, 1216, 1217.) (Fotó: 1218, 1219, 1220.)

123. Fedeles díszedény, Ernst Bohne (Thüringia, Németország), 
19. század. Háromszögű talapzaton álló, lépcsőzetesen tagolt 
hármas lábazat tartotta, fokozatosan hasasodó, majd a perem felé 
szűkülő edénytest. Palástját körben domborműves, máz felett 
színesen festett középkori csatajelenet díszíti. A palást felső sávja, 
valamint a leemelhető fedél alsó sávja áttört. Fedelét plasztikus 
korona zárja. Talapzatát a lábak között kígyófigura díszíti. 
(gipsznegatívba öntött, máz fölött színesen festett és aranyozott 
porcelán, M: 32,5 cm, magasság fedél nélkül: 21 cm, legnagyobb 
átmérő: 12,5 cm, szájátmérő: 9 cm) Alján festett márkajel 
(kobaltkék színű koronás N betű). (Fotó: 1221, 1222,1223, 1224.)



124. Díszváza, keleties stílusú motívumokkal. Kerek talapzaton 
három lábon álló, kétfüles vázatest, öblén és nyakán applikált 
növény- és állatmotívumos, két oldalán egyforma díszítménnyel. 
Plasztikus fülei és lábai forrasztással kapcsolódnak. (bronz, M: 23,5 
cm, legnagyobb átmérő: 9 cm) (Fotó: 1264.)

125. Bonbonier. Fekvő tojás formájú díszedény, felső fele 
leemelhető. Peremei mentén kék és aranyszínű díszítősor, máshol 
virágmotívumok. (részben matricás, részben kézzel festett 
porcelán, M: 10 cm, magasság fedél nélkül: 5,3 cm, H: 15,6 cm, Sz: 
11,4 cm) Alján máz alatt festett márkajel (azonosítatlan). (Fotó: 
1261, 1263.)

126. Asztali lámpa (valószínűleg díszvázából utólagosan kialakítva). 
Hatszögletű bronz talapzaton álló, ernyős lámpa vázatestre 
emlékeztető porcelán szárral. A szár ugyancsak hatszögletes, felfelé 
öblösödő, majd keskenyedő forma. A türkiz színű porcelántest 
közepén aranyozott kartusban kínai figurás jelenet. (festett 
porcelán, bronz, M: 63 cm, magasság lámpaernyő nélkül: 41 cm) 
(Fotó: 1422.)

127–128. Asztali lámpa-pár. Talapzata négy lábon álló, 
porcelánlapokat befoglaló fémöntvény, szára amfora formájú 
festett porcelántest. A porcelánelemek tájban játszódó mitológiai 
jeleneteket, puttókat ábrázolnak. Lámpaernyője újabb. (kézzel 
festett porcelán, teljes magassága ernyővel: 61 cm, lámpatest 
magassága: 38 cm) (Fotó: 1423.)

129. Fali tükör. Rokokó stílusú, gazdagon díszített, kartus formájú 
aranyozott keret, fazettás tükörrel. (M: 111 cm, Sz: 71cm) (Fotó: 
1225.)

130–133. 4 db-os dohányzókészlet. (Gömöri Eleké, a tulajdonos 
nagyapjáé volt.) Részletezve:
130. Cigarettatartó doboz. (üveg, fedele réz, M: 5,7 cm, Sz: 11,7 
cm, Mélység: 8,5 cm)
131. Hamutálca gyufatartóval. (réz, egész felületén poncolt, sarkára 
állított négyzetlapokkal applikált, M: 9 cm, átmérő 10 cm)
132. Hengeres tárolóedény. (réz, egész felületén poncolt, sarkára 
állított négyzetlapokkal applikált, M: 9 cm, szájátmérő 10,2 cm)
133. Hengeres tárolóedény. (réz, egész felületén poncolt, sarkára 
állított négyzetlapokkal applikált, M: 6,7 cm, szájátmérő 8 cm) 
(Fotó: 1424.)



134. Réztálka, indiai stílusú figurális és növényi díszítéssel. (vésett 
és niellóval díszített vörösréz, M: 6,5 cm, szájátmérő: 13 cm) (Fotó: 
1426.)

135. Díszdoboz. Háromkaréjos formájú, leemelhető fedelű asztali 
szelence, teljes felületén filigrándíszű és zománcfestett növényi 
ornamentikával. (réz, M: 4 cm, legnagyobb szélesség: 9 cm) (Fotó: 
1428.)

136. Asztali dísztárgy. Levélnehezék. Téglatest formájú tárgy, felső 
lapjának mélyített mezőjében két lófej domborított motívumával. 
(fekete színű, öntött üveg, 7,8x12,3 cm, M: 1,5 cm) (Fotó: 1728.)



BÚTOROK



137–143. Szalongarnitúra. 7 darabból álló bútorgarnitúra, faragott 
díszítéssel. Részletezve:
137. Kerek asztal. Borítása cseresznye. (M: 65 cm, átmérő: 85 cm) 
(Fotó: 1239.)
138–141. Négy fotel, halványzöld alapon virágmintás selyem 
kárpittal, kétféle foteltípusból 2–2 db. Kárpitozása újabb. (M: 
92–94 cm) (Fotó: 1239.)
142. Kanapé, halványpiros színű bársony kárpittal, 4 párnával, 
melyek huzatja a 150–151. számú fotelek kárpitjával azonos. 
Kárpitozása újabb. (M: 110 cm, Mélység: 110 cm, Szélesség: 201 
cm) (Fotó: 1244.)
143. Szalonasztal. Borítása cseresznye. (M: 77 cm, asztallap mérete: 
118x77 cm) (Fotó: 1248.)
Megjegyzés: A garnitúra az anyag és a külsőleges jegyek alapján 
szorosan összetartozik a 144–147. számú hálószobagarnitúrával, 
valamint a 154. számú tálalószekrénnyel.

144–147. Hálószobagarnitúra. 4 darabból álló bútorgarnitúra, 
cseresznyefaborítással, faragott díszítéssel. Részletezve:
144. Ruhásszekrény. Három ajtós bútordarab, középen hatosztású 
üvegbetéttel. (M: 215 cm, Mélység: 65 cm, Sz: 210 cm) (Fotó: 1250, 
1251.)
145. Komód (pipere szekrény). Fiókokat imitáló ajtajai mögött 
belül két polcos bútordarab, felső részében pipereasztallal. (M: 88 
cm, Mélység: 60 cm, Sz: 117 cm) (Fotó: 1253.)
146–147. Éjjeliszekrény, párban. Fiókos, lábai között polccal. (M: 
68 cm, Mélység: 40, 5 cm, Sz: 55 cm) (Fotó: 1253–1254.)
Megjegyzés: A garnitúra az anyag és a külsőleges jegyek alapján 
szorosan összetartozik a 137–143. számú szalongarnitúrával, 
valamint a 154. számú tálalószekrénnyel.

148–149. Két szék, faragott díszítéssel, halványzöld alapon 
virágmintás selyem kárpittal, amely megegyezik a 138–141. tételek 
kárpitjával. Kárpitozása újabb. (M: 94 cm, Mélység: 50 cm, 
legnagyobb szélesség a lábaknál: 54 cm) (Fotó: 1249.)

150–151. Két fotel, gazdagon faragott díszítéssel, halványpiros 
alapon rózsaszín mintás kárpitozással. Kárpitozása újabb. (M: 91 
cm) (Fotó: 1243.)

152. Zsámoly, halványzöld színű bársony kárpittal. Kárpitozása 
újabb. (M: 44 cm, 50 x 50 cm) (Fotó: 1246.)



153. Zsámoly, halványpiros színű bársony kárpittal. Kárpitozása 
újabb. (M: 44 cm, 50 x 50 cm) (Fotó: 1246.)

154. Tálalószekrény, cseresznyefa borítással, gazdagon faragott 
díszítéssel. Felső része három oldalról üvegezett. (M: 201 cm, Sz: 
114 cm, Mélység: 60 cm) (Fotó: 1245.) Megjegyzés: A bútordarab 
az anyag és a külsőleges jegyek alapján szorosan összetartozik a 
137–143. számú szalongarnitúrával, valamint a 144–147. számú 
hálószobagarnitúrával.

155. Kisasztal. Négykarú, volutás talapzatból induló, balluszteres 
oszlopon álló asztalka, melynek ovális lapja dió, jávor, mahagóni, 
körte és juhar intarziával díszített: középen nőalak, vállán 
gereblyével; körben, 4–4 mezőben virágdíszítéssel és pillangóval. 
Gazdagon faragott, fekete színű, lakkfestett bútordarab. Anyaga 
feltehetően bükk- és diófa. (M: 79 cm, asztallap méretei: 79x55 cm) 
(Fotó: 1417, 1419.)

156. Varróasztal, intarziás díszítéssel. Négy lábon álló asztalka, 
lábai között lábtartóval, lapja alatt kulccsal zárható fiókkal. 
Asztallapja két rövidebb végén gömbölyített téglalap, középen ollót 
és egyéb varrószerszámokat ábrázoló intarziás díszítéssel. (M: 72,5 
cm, asztallap 67x40 cm) (Fotó: 1441.)

157. Asztalka. Keleties stílusú, fekete színű, lakkfestett 
állványasztal, áttört faragású lábakkal, bronz díszítéssel. (M: 77 cm, 
asztallap átmérő: 40 cm, legnagyobb átmérő a lábaknál: 48,5 cm) 
(Fotó: 1230.)

158. Kétfiókos komód. Fehérmárvány lappal fedett, aranyozott 
veretekkel díszített bútordarab, három oldalán festett betétekkel: 
elöl középen vidéki életkép fiatal párral (kedvesének fuvolázó 
férfi), oldalain egy-egy romantikus tájképrészlet, építészeti 
elemekkel. A korpusz fenyőfa, borítása nagyobbrészt mahagóni, 
kis részben mahagónira pácolt dió- és jávor furnér. Francia, XV. 
Lajos stílus (?) (M: 88 cm, Sz: 147 cm, Mélység: 49 cm) (Fotó: 
1231, 1235, 1237, 1238.)



159. Írókomód. Négyfiókos komód, mahagónira pácolt 
diófaborítással, aranyozott faragott díszítéssel, hermákkal 
(oldallapjain elölről egy-egy plasztikusan faragott női büszttel). 
Felső fiókjának homloklapja lehajtható, írószekrényként 
használható. Az írófiók borítása topolya, a fiókok osztóléceit 
ebonizált diófa borítja, az oldalrácsok anyaga tömör cseresznyefa. 
(M: 98 cm, Sz: 130cm, Mélység: 62 cm) (Fotó: 1255, 1258, 1259.)

160. Varróasztal. Egyszerű megjelenésű, két kettőzött, esztergált 
lábú bak lábazaton álló, egyfiókos asztalka. (M: 78 cm, Mélység: 45 
cm, Sz: 63 cm) (Fotó: 1256.)

161. Nyolcszögletű fémasztalka. Asztallapja alatt zsanérosan nyíló 
tárolórész, lábai között lent polcos összekötő. Négy lába egyenként 
2–2 fémlemezből áll, melyek csapszegelten fogják össze az egyes 
elemeket. (vörös- és sárgaréz, poncolt, geometrikus stílusú 
díszítménnyel applikált, M: 75 cm, asztallap: 43x43 cm) 
Megjegyzés: Díszítményei alapján garnitúrát alkot a 130–133. 
tételszámú dohányzókészlettel. (Fotó: 1424.)

162. Szoborállvány. Esztergált, kannelurázott oszloptörzs, négyzet 
alakú talapzattal és fedlappal. (páccal festett fa, M: 115 cm, 
talapzat: 33 x 33,5 cm) (Fotó: 1257.)

163. Szoborállvány. Nyolcszög keresztmetszetű oszloptörzs, kerek 
talapzattal és fedlappal. (szürke rajzolatú fehér márvány, M: 98cm) 
(Fotó: 1406.)

164. Szoborállvány. Lent két szárgyűrűvel, feljebb függőleges 
vájatokkal tagolt, zöldmárvány oszloptörzs, kerek, fehérmárvány 
fedlappal. (M: 87 cm, átmérő 29,5 cm) (Fotó: 1209.)



165. Szoborállvány. Hatszögletű talapzaton álló, balluszteres 
oszloptörzs, esztergált és faragott kiképzéssel, növényi díszítéssel. 
(fekete színű, lakkfestett fa, M: 103,5 cm) (Fotó: 1407.)

166. Szoborállvány. Három pogácsalábra nehezedő, kerek 
talapzaton álló oszloptörzs, esztergált és faragott kiképzéssel, 
növényi díszítéssel. (fekete színű, lakkfestett fa, M: 107 cm) (Fotó: 
1405.)



SZŐNYEGEK, TERÍTŐK



167. Szőnyeg, teljes felületén gazdag növénydíszes ornamentikával, 
sötétkék középmezőben rombusz alakú medalionnal. Irán (?), 19. 
század. (gyapjú, csomózott, 206x134, rojt hossza: 4,5 cm) (Fotó: 
1448.)

168. Szőnyeg, vörösszínű középmezőben fehér keretű medalionnal. 
(selyem, csomózott, 176x122 cm, rojt nélkül) (Fotó: 1449.)

169. Asztalterítő. Kör alakú terítő selyemhímzésű színes 
virágokkal, kézi kötésű rojtozással. (Átmérő rojt nélkül: 98 cm, rojt 
hossza: kb. 26 cm) (Fotó: 1240.)

170. Asztalterítő. Kissé szabálytalan kör alakú terítő 
selyemhímzésű, világos matyórózsákkal, középen zöld-rózsaszín 
medalionnal, kézi kötésű rojtozással. (legnagyobb átmérő: 96 cm, 
rojt hossza: kb. 10 cm) (Fotó: 1241.)

171. Asztalközép. Négyzet alakú terítő selyemhímzésű, színes, 
ötvirágos kompozícióval, kézi kötésű rojtozással. (59x57 cm, rojt 
hossza: kb. 23,5 cm) (Fotó: 1242.)

172. Asztalterítő. Négyszögletes terítő selyemhímzésű, 
koncentrikus kompozícióba rendezett virágokkal, kézzel kötött 
rojtokkal. (85x83 cm, rojt hossza: kb. 22 cm) (Fotó: 1247.)



173. Zongoraterítő, selyemhímzésű, orientalizáló stílusú 
virágmotívumokkal és figurális ábrázolásokkal, valamint 
elefántcsont applikációkkal, kézi csomózású rojtokkal. (Szélessége 
a klaviatúra felé 163 cm, H: 157 cm, rojt hossza: 53 cm) (Fotó: 
1394, 1397.)

174. Zongoraterítő, selyemhímzésű, orientalizáló stílusú növényi 
motívumokkal, kézi csomózású rojtokkal. (Sz.: 145 cm, H: 159 cm, 
rojt hossza: 47 cm) (Fotó: 1398.)



ASZTALNEMŰ 
(POHARAK, ÉTKÉSZLETEK)



175–179. Talpas likőrös pohár, 5 db. Metszett üveg, öblösen ívelt, 
csillagos motívummal. (M: 6,3 cm, szájátmérő: 3,7 cm, talpátmérő: 
4 cm) (Fotó: 1678.)

180–215. 36 darabos asztali üvegkészlet, metszett, csillagos 
motívummal. Részletezve:
180–181. Talpas pálinkás pohár, 2 db. Egyenes oldala felfelé 
szélesedik. (M: 9 cm, szájátmérő: 3,7 cm, talpátmérő: 4 cm) (Fotó: 
1679.)
182–184. Kisebb borospohár, 3 db. Egyenes oldala felfelé 
szélesedik. (M: 10 cm, szájátmérő: 5,3 cm, talpátmérő: 4 cm) (Fotó: 
1680.)
185–192. Nagyobb borospohár, 8 db. Egyenes oldalú, felfelé 
szélesedő falú boros (vagy vizes?) pohár. (M: 10,5 cm, szájátmérő: 
7,5 cm, talpátmérő: 5,5 cm) (Fotó: 1681, 1725.)
193–201. Vizes poharak, 9 db. (M: 12 cm, szájátmérő: 7 cm, 
talpátmérő: 5 cm) (Fotó: 1682.)
202. Kisebb üveg butella, dugó nélkül. (M: 14 cm, szájátmérő: 3 
cm, talpátmérő: 3,8 cm) (Fotó: 1683.)
203. Nagyobb üveg butella, dugóval. (teljes magasság: 23,5 cm, 
magasság dugó nélkül: 17,5 cm) (Fotó: 1684.)
204. Kancsó, keskeny nyakkal, egy füllel. (M: 26 cm, talpátmérő: 
7,5 cm) (Fotó: 1685.)
205–209. Talpas boros pohár, 5 db. (M: 13 cm, szájátmérő: 6,3 cm, 
talpátmérő: 5,5 cm) (Fotó: 1723.)
210–214. Talpas likőröspohár, 5 db. (M: 12,3 cm, szájátmérő: 6 cm, 
talpátmérő: 5,5 cm) (Fotó: 1724.)
215. Ecetes-olajos asztali kiöntő. (M: 8 cm, talpátmérő: 3,3 cm) 
(Fotó: 1726.)

216–269. 54 darabos „Baccarat” típusú asztali, csiszolt üvegkészlet. 
Részletezve:
216–228. Likőrös pohárkészlet, 13 db. (M: 9 cm, szájátmérő: 4,5 
cm, hatszögletű talp átmérője: 4,5 cm) (Fotó: 1686. és 1720.)
229–240. Talpas pohár, 12 db, kehely formájú. (M: 16 cm, 
szájátmérő: 7 cm, hatszögletű talp átmérője: 7,8 cm) (Fotó: 1687.)
241. Kisebb kiskancsó. (M: 13 cm, nyolcszögletű talp átmérője: 5 
cm) (Fotó: 1688.)
242. Nagyobb kiskancsó. (M: 16 cm, nyolcszögletű talp átmérője: 5 
cm) (Fotó: 1689.)
243. Kisebb butella, üvegdugóval. (teljes magasság: 28 cm, dugó 
nélkül: 22,5 cm, nyolcszögletű talp átmérője: 7 cm) (Fotó: 1690.)
244. Nagyobb butella, boros, üvegdugóval. (teljes magasság: 38,5 
cm, dugó nélkül: 30,5 cm, nyolcszögletű talp átmérője: 10,5 cm) 
(Fotó: 1691.)
245–246. Vizes kancsó, 2 db. (M: 20,5 cm, tízszögletű talp 
átmérője: 8 cm) (Fotó: 1692.)
247–258. Pezsgős pohár készlet, 12 db. (M: 14 cm, szájátmérő: 
10,7 cm, hatszögletű talp átmérője: 7,7 cm) (Fotó: 1716.)
259–260. Boros pohár, 2 db. (M: 15,3 cm, hatszögletű talp 
átmérője: 7 cm) (Fotó: 1717.)
261. Likőrös pohár. (M: 11 cm, szájátmérő: 5,3 cm, hatszögletű 
talp átmérője: 5,3 cm) (Fotó: 1719.)
262–268. Fagylaltos talpas poharak, 7 db. (M: 13 cm, szájátmérő: 9 
cm, hatszögletű talp átmérője: 7,3 cm) (Fotó: 1696.)
269. Fagylaltos talpas pohár, 1 db. (M: 14 cm, szájátmérő: 9,5 cm, 
hatszögletű talp átmérője: 8,5 cm) (Fotó: 1697.)

270–273. Boros pohár, 4 db. (M: 14,5 cm, négyszögletű talpa: 6x6 
cm) (Fotó: 1722.)



274. Ecetes-olajos asztali kiöntő üvegedény. Kiskancsó alakú 
edényke, metszett díszítéssel. (M: 10 cm, talpátmérő: 4,5 cm) (Fotó: 
1727.)

275. Egyenes oldalú kiskancsó. Ecetes-olajos asztali edény. (csiszolt 
üveg, M: 8,3 cm, hétszögletű talp átmérője: 4,7 cm) (Fotó: 1721.)

276–287. Talpas üvegpohár, 12 db. Csiszolt üveg borospohár 
készlet, nyolcszögletű kehellyel és talppal. (M: 13 cm, szájátmérő: 7 
cm, hatszögletű talp átmérője: 6,5 cm) (Fotó: 1693.)

288–293. 6 darabos üveg boroskészlet. Részletezve:
288. Üveg butella dugóval. (teljes magasság: 21 cm, dugó nélkül: 17 
cm, nyolcszögletű talp átmérője: 6 cm). (Fotó: 1694.)
289–293. Boros pohárkészlet, 5 db. (M: 12 cm, szájátmérő: 6 cm, 
nyolcszögletű talp átmérője: 6 cm) (Fotó: 1718.)

294–305. 12 darabos kompótos készlet. Csiszolt üveg. Részletezve:
294. Üvegtál, tizenkét karéjos peremmel. (M: 8 cm, szájátmérő: 
22,8 cm) (Fotó: 1695.)
295–305. Kompótos kistányér, 11 db, tízkaréjos peremmel. (M: 2,5 
cm, szájátmérő: 14 cm) (Fotó: 1695.)

306–322. Porcelán teáskészlet (hiányos), kézzel festett 
virágdíszítéssel, aranyozással. Alján máz fölé írt számok: „6419” és 
„9” (dekorszám és a festő azonosítószáma). Részletezve:
306–314. Csészealj, 9 db. (M: 2 cm, átmérő: 16,4 cm) (Fotó: 1699, 
1701.)
315–322. Csésze, 8 db. (M: 6,4 cm, szájátmérő: 10,5 cm, 
talpátmérő: 6,4 cm) (Fotó: 1699, 1701.)



323–356. 34 darabos porcelán étkészlet, kézzel festett 
virágdíszítéssel, aranyozással. Részletezve:
323. Ovális alakú tálaló tál. Alján máz fölé bélyegzett felirat: 
„Gesetzlich geschützt” (= „törvény által védett”), valamint máz 
fölé írt számok: „1346” és „16” (dekorszám és a festő 
azonosítószáma) (H: 40,8 cm, Sz: 30 cm, M: 4 cm) (Fotó: 1703, 
1704.)
324. Kerek, lapos tálaló tál. (átmérő: 31,4 cm, M: 4 cm) (Fotó: 
1705.)
325. Kerek, mély tálaló leveses tál. (átmérő: 30,5 cm, M: 7,5 cm) 
(Fotó: 1706.)
326. Háromszög formájú, mély tálaló tál. (legnagyobb átmérő: 27,2 
cm, M: 6,5 cm) (Fotó: 1707.)
327–332. Mélytányér, 6 db. (átmérő: 24 cm, M: 4,5 cm) (Fotó: 
1708.)
333–341. Lapostányér, 9 db. (átmérő: 24,2 cm, M: 3 cm) (Fotó: 
1709.)
342–347. Desszertes kistányér, 6 db. (átmérő: 16,5 cm, M: 2 cm) 
(Fotó: 1710.)
348–349. Csészealj, 2 db. (átmérő: 14 cm, M: 2 cm) (Fotó: 1711.)
350–352. Csésze, 3 db. (M: 6 cm, szájátmérő: 11 cm, talpátmérő: 5 
cm) (Fotó: 1711.)
353. Teáskanna tetővel. (teljes magasság: 18 cm, tető nélkül: 14 cm, 
szájátmérő: 9,2 cm, talpátmérő: 10 cm) (Fotó: 1712.)
354. Tejkiöntő. Kerek, hasas kiskancsó. (M: 10 cm, talpátmérő: 7,5 
cm) (Fotó: 1713.)
355. Porcelán szedőkanál. (H: 19 cm, a kanál átmérője: 5,8 cm) 
(Fotó: 1714.)
356. Porcelán fedő, a hozzá tartozó edény hiányzik. (M: 5 cm, 
átmérő: 7,8 cm) (Fotó: 1715.)



DOKUMENTUMOK



357. Gömöri Elek katonafényképe. Kartonra ragasztott fénykép, 
üvegezett kerettel. (Karton mérete: 35,2x27 cm, fénykép mérete: 
23,2x17,5 cm) (Fotó: 1272.)

358. Gömöri Elek katonafényképe. Keret nélkül, paszpartuzva. 
(Paszpartu mérete: 35,7x28 cm, fénykép tükörmérete: 22x16,3 cm) 
(Fotó: 1271.)

359. Gömöri Elek fényképe, ovális alakú, fémrátétes díszítésű, 
lapos fém keretben. (keret mérete: 13x9 cm, fénykép mérete: 
7,3x5,2 cm) (Fotó: 1275, 1278.)

360. Fényképtartó állvány a 359. számú tételhez. (faragott fa, M: 
7,5 cm, szélessége összezárva: 6,5 cm) (Fotó: 1277.)

361. Katonai kitüntetés az I. világháborúból, „PRO DEO ET 
PATRIA 1914-1918” felirattal. Kapta Gömöri Elek. (átmérő: 3,7 
cm, teljes magasság rendszalaggal: 8,5 cm) (Fotó: 1281, 1282.)

362. Katonai kitüntetés az I. világháborúból, 1916. „VITAM ET 
SANGVINEM MDCCCCXVI”, valamint „GRATI PRINCEPS 
ET PATRIA CAROLUS IMP. ET REX.” feliratokkal. Kapta 
Gömöri Elek. (érme mérete: 3x3 cm, teljes magasság 
rendszalaggal: 7,7 cm) (Fotó: 1283, 1284.)



363. Gömöri Elek katonafényképe az I. világháborúból. 
Képeslapként kidolgozott műtermi fotó, hátoldalán Mroczkowski 
tarnów-i fényképész bélyegzőjével. (13,8x8,8 cm) (Fotó: 1285, 
1286.)

364. Gömöri Elek katonafényképe az I. világháborúból. 
(Gömöri Elek mint lovagló huszár.) Kartonra ragasztott 
fénykép, Mroczkowski tarnów-i fényképész bélyegzőjével. 
(karton mérete: 10,5x16,3 cm) (Fotó: 1288, 1289.)

365. Gömöri Sándor és Hetey Aranka fényképe. (22,2x15,6 cm) 
Hátán évszám kézírással: „1942”. (Fotó: 1290.)

366. Fényképfelvétel (ff) egykor a család tulajdonába tartozó 
Jacopo Bassano-festményről, hátoldalán német és angol nyelvű 
kézírásos felirattal. (13x18 cm) (Fotó: 1378, 1380.)

367. Fényképalbum. (29,5x24,5 cm, gerinc vastagsága: 5 cm) (Fotó: 
IMG 0361, 0362, 0363, 0364.)




