












Leltári szám Megnevezés Készítő / alkotó neve A műtárgy címe Leírás Jelzet Kor
Keletkezés / 

készítés helye
Anyag Technika

Méretek, 

terjedelem
Állapot Származás

A megszerzés 

ideje
Átadó Vételár

Adattári 

szám

Leltározó / 

feldolgozó neve
Státusz Megjegyzések

2020.8.1 festmény Kéri László Kulisszák

A figurák, a tárgyak, elemek és motívumok kavalkádja 

uralkodik. Festésmódjában expresszív, fotószerű, 

keményen és lágyan modellált felületkezelés az uralkodó, 

amelyet szokatlanul erős reflexekből átírt színhasználat 

tesz meghökkentővé. A virtuálís térben megjelenő alakok, 

J.n. 2017 Hódmezővásárhely vászon olaj 140 x 150 cm ép
MANK Nonprofit Kft. 

Ajándékozás
2020

MANK Nonprofit 

Kft.
Varga Nóra

2021.1 plasztika Drabik Tamás Csillagszemű

vas talapzatra hegesztett vaslemezekből és betonacél 

darabokból összehegesztett forma. A stilizált büszt néhol 

rozsdás, a hegesztésnyomok nincsenek eldolgozva, a 

lemezek nincsenek kezelve, ezzel adva meg a csillogást, 

teret adva az idő múlásának bemutatásához. 

2019 Bagod vas 85 x 35x 42 cm ép

Vásárlás NKA-pályázat 

révén a LXVI. 

Vásárhelyi Őszi Tárlat 

anyagából

2021 Drabik Tamás 600 000 Ft Varga Nóra

2021.2.1-4. grafika Kéri Imre
Rembrandt emlékére I.-

IV.

A négy alkotás egy keretben, két soban egymás mellett 

helyezketik el, paszpartuzással elválasztva egymástól. A 

paszpartun a mű alatt balra ceruzával van feltüntetve a 

mű címe, technika, lenyomat szám, jobbra név és évszám. 

Rembrandt I. balra fent helyezkedik el a keretben, 

a kép alatt 2019 Budapest papír hidegtű, mezzotinto (4x) 24 x 17 cm ép

Vásárlás NKA-pályázat 

révén a LXVI. 

Vásárhelyi Őszi Tárlat 

anyagából

2021 Kéri Imre 185 000 Ft Varga Nóra

2021.2.5. grafika Kéri Imre D. Buzzatti

Mereven szerkesztett geometrikus vonalvezetésű karc. A 

kép felső középső részén egy átjáróban íves lépcsősort 

láthatunk. Jobbra fekete barla fehér fal látható. Balra lent 

kőtömb helyezkedig el, jobbra egy székre roskadó férfi 

alak háttal, jobb könyökével asztalra támaszkodva.  

a kép alatt 2002. Budapest papír hidegtű, mezzotinto 24,5 x 34,5 cm ép

Kéri Imre ajándékozta 

a Tornyai János 

Múzeum részére 

2021 Kéri Imre Varga Nóra

2021.3 grafika Sipos Boglárka Santa Lucia

A nyomaton egy alak látható bal oldalon, köpennyel 

eltakarva az arca, bal keze előre nyújtva, benne mintha 

egy szál virágot tartana mutatja két szemét előre. 

2019 Lébény papír fametszet- száldúc metszet 250 x 149 cm ép

Vásárlás NKA-pályázat 

révén a LXVI. 

Vásárhelyi Őszi Tárlat 

anyagából

2021 Sipos Boglárka 415 000 Ft Varga Nóra

2021.4. festmény Szurcsik József Terra tortura III. - Füst

Hegyekkel tagolt táj, jobb szélen erdőrészlettel. A kép 

hátterében a lemenő nap fénye még látható, előtérben 

tábortűz fénylik ki a kőrakás közül. A lángok sűrű füstje 

szeli ketté a festményt, élesen elütő fehér színével. A 

vörös lángok nem vetnek reflexfényt maguk körül, mintha 

j.b.l.: " saját jegy + 

2015"
2021. Budapest vászon olaj 21 x 32 cm ép

Vásárlás NKA-pályázat 

révén a LXVI. 

Vásárhelyi Őszi Tárlat 

anyagából

2021 Szurcsik József 300 000 Ft Varga Nóra


