Szakmai beszámoló
Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívásának 5. pontja, múzeumi műtárgyak
szerzeményezése. Altéma kódszáma: 204110/320.
A támogatásnak köszönhetően egy 1942-ből származó szőlőhegyi berendezést, és a polgári
életmódot illusztráló, gyűjteményünkből eddig hiányzó használati- és emléktárgyakból álló
tárgyegyüttest vásároltunk meg egy háromgenerációs család hagyatékából. A bútorok új
állandó kiállításunk enteriőrjébe kerülnek, míg a többi tárgy szintén kiállítáaink vitrinjeit
gazdagíthatják. A tárgyak leírását közzétesszük a Göcseji Múzeum nyilvános katalógusában
is. http://katalogus.gocsejimuzeum.hu/online-collection/-/results/init
Vandra-Válics család bútoregyüttese, Püsky Imre asztalosmester munkája, 1942
Leltári szám Megnevezés
Leírás
Kép
TOT, méret állapot
2021.2.1.
Asztal
Díszesen faragott, festett asztal
hosszúság:
Kopott
X alakú lábakkal, köztük
100 cm
merevítővel. Lapja alatt két
szélesség:
oldalról is kihúzható fiók van.
67 cm
Lapján dekoratív festés:
magasság:
szőlőfürtös indák között
78 cm
sárgarigó pár látható.
2021.2.2.
Szék, 3 db
Szögletes lábakon álló faragott,
hosszúság:
Kopott
festett támlás szék, oldalt íves
44 cm
ülőlappal, szív alakban áttört,
szélesség:
ugyancsak ívelt háttámlával.
46 cm
Ülőlapját és támláját tulipán
magasság:
motívum díszíti.
93 cm

2021.2.3.
hosszúság:
44 cm
szélesség:
46 cm
magasság:
93 cm

Pad
Kopott

.Szögletes lábakon álló faragott,
festett támlás szék, oldalt íves
ülőlappal, szív alakban áttört,
ugyancsak ívelt háttámlával.
Ülőlapját és támláját tulipán
motívum díszíti.

2021.2.4.
hosszúság:
82,5 cm
szélesség:
49 cm
magasság:
88 cm

Ládapad
Kopott

Szögletes lábakon álló faragott,
festett ládapad, három oldalán
áttört, hullámos vonalú támlával,
zsanérok mentén felhajtható
ülőlappal. Elejét és ülőlapját
virág és tulipán motívumok,
valamint madarak díszítik.

2021.2.5.
Fogas
Hullámos szélű, felül fedett,
hosszúság:
kopott
faragott, festett fogas, négy
99 cm
kampóval.
szélesség:
19 cm
magasság:
22 cm
Rauch-Bőgner-Oláh család hagyatéka
2021.3.1.
Földgömb az Későbbi, kinyitható háromlábú
magasság:
1872-ben
fém talpon álló glóbusz
52 cm
kiadott
domborzati és politikai
átmérő: 24
eredeti év
térképpel. Jelzése szerint Gönczi
cm gömb
nélküli.
Pál magyarította, kiadta Schotte
változata.
Ernő és társa Berlinben.

2021.3.2.
átmérő: 2,2
cm
vastagság:
0,6 cm

I.
világháborús
emlékgyűrű

Belseje rézötvözet, külső oldala
fehér fém, belenyomva ovális
kartusban domború számokkal
1914, középen körbe foglalva
Ferenc József császár portréja.

2021.3.3.
hosszúság:
9 cm
szélesség:
4,4 cm

Kitüntetés
dobozában.
Magyar
Érdemrend
lovagkeresztj
e
hadiszalagon
kardokkal

Aranyozott ezüst, zománcozott,
négyágú fehér kereszt zöld
szegéllyel, köztük két kard
keresztben. Középen zöld
koszorúban bíbor alapon a kettős
kereszt. Másik oldalon középen
a körben felirat: SI-DEUS PRONOBIS QUIS CONTRA-NOS
1922. Dobozába: piros
könyvkötő vászonnal borított,
fedelén a kitüntetés ábrája.
Fedele selyemmel, alja sötétzöld
bársonnyal bélelt. A Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét 1922.
június 14-én alapította vitéz
nagybányai Horthy Miklós

kormányzó. 1939. április 14-től
a háborús érdemeket jutalmazták
a kardokkal kiegészítve és
hadiszalaggal.
2021.3.4.
Mérete:
80×80 cm

2021.3.5.

Millenniumi
emlékkendő
Apró
lyukakkal,
néhol foltos,

Millenniumi
emlékpohár

szájátmérő:
6,3 cm
talp/fenék
átmérő: 3
cm
magasság:
8,2 cm
2021.3.6.
szájátmérő:
23,5 cm
talp/fenék
átmérő:
15,5 cm
magasság:
16,5 cm

2021.3.7.
átmérő: 24
cm
talp/fenék
átmérő:
15,5 cm
magasság:
2,4 cm

Gyümölcsös
tál, 1920-as
évek
Jó, az
üvegbetét
peremén apró
lepattanás

Kínálótál,
1920-as évek
Kevés
kopással,
elszíneződéssel

Szövött, színes nyomású,
négyzetes alakú selyemkendő a
vérszerződés ábrázolásával. A
kendő széle kék, közepén kör
alakú, vitézkötések ábrájával
díszített keretben a honalapítók
idealizált ábrázolása. Az ábra
alatt dátum: 896 /1896.
Sarkaiban babérágak között a
magyar középcímerrel.
Vastag talpú és falú színtelen
üveg, egyik oldalán maratott
ábra: kiállítási pavilon, felette
félkör alakban szöveg: 1896. évi
ezredéves országos kiállítás,
alatta: KIÁLLÍTÁSI EMLÉK.
Hátoldalába a tulajdonos, Rauch
Emilia keresztnevét csiszolták.
Kehely-szerű alpakka tál, ívesen
elrendezett vonalas, áttört
mintázattal, amit felső részén
áttört, geometrikus levélsor zár.
Pereme alatt szalagokkal átkötött
többsoros sodrony mintázat.
Betétje öblösödő, hullámos
peremét követő négysoros
vonaldísszel, aljában csillag
minta. (Jelzetlen, de mintázata és
anyaga a 2021.3.7-es kínáló
tálhoz köti, feltehetően Arthur
Krupp gyártmány.)
Kerek, tányér formájú alpakka
kínáló tál, peremének szélén
szalagokkal átkötött többsoros
sodrony mintázat. Alján
belenyomott kör alakú jelzés:
ART. KRUPP BERNDORF
körirattal, középen medvével, a
peremen belenyomott 638-as
szám.

2021.3.8.1.2021.3.8.3.
kanna:
magasság:
15,5 cm
talp/fenék
átmérő: 8,5
cm
hosszúság:
25 cm

Szecessziós
teáskészlet
kancsóval, 6
pohárral,
kistányérral.
Az egyik
üvegbetét
törött.

Alpakka, geometrikus
motívumokkal áttört, íves
peremű kistányérok, íves oldalú,
áttört pohárral, Argentor A.S.
jelzéssel, bennük üvegbetétek. A
hasas, bakeli fogós, fonottt füles
kancsó kiöntő részén azonos
áttört minta, a talpán
belenyomott Argentor A.S.
jelzés, mellette 2-es, felette 4823
sorszám. Bécs, 1910-es évek.

2021.3.9.1
hosszúság:
26 cm
szélesség:
18 cm
magasság:
16 cm.
2021.3. 9.25.
magasság:
12 cm
hosszúság:
11 cm
szájátmérő:
3,5 cm
talp/fenék
átmérő: 6,5
cm
2021.3.9.3.hosszúság:
7 cm
szájátmérő:
4,8 cm
talp/fenék
átmérő: 4
cm
magasság:
4,5 cm
2021.3.9.4.
magasság:
1,6 cm
talp/fenék
átmérő: 4
cm
átmérő: 8
cm

Kávéskészlet
tálcája

Ovális, peremes alpakka tálca,
két végéhez forrasztott íves
füllel. A készletet mindig a
tálcán tartották.

Kávéskészlet
kancsója,
csészéje és
cukortartója

Rózsaszín mázas kerámia, a
kancsót ezüst hatású fémszalag
és csontgomb díszíti, két
csészével és cukortartóval. A
porcelán. Zöld, máz alatti jelzése
szerint Sarreguemines márkájú
fajansz, a márkajegyet 1922-ig
használták.

Kávéskészlet
csészéje 2 db

Apró, kívül rózsaszín, belül
fehér mázas porcelán,
szájpereme és füle arannyal
festett. Alján zöld, máz alatti
porcelán Sarreguemines jegy

Csészealj 2
db

Apró, peremén rózsaszín,
egyébként fehér mázas fajansz,
karimáján alpakka perem. Alján
zöld, máz alatti Sarreguemines
jegy

2021.3.9.5.
talp/fenék
átmérő: 5,5
cm
magasság:
4,5 cm
szájátmérő:
6,3 cm
2021.3.9.6.
hosszúság:
6,7 cm
szélesség: 2
cm
vastagság:
1,2 cm.
2021.3.9.78.
hosszúság:
9 cm
szélesség:
1,9 cm
magasság:
0,5 cm
2021.3.10.
szájátmérő:
14 cm
talp/fenék
átmérő: 5
cm
magasság:
6,3 cm

Cukortartó

Apró, kívül rózsaszín, belül
fehér mázas, felfelé öblösödő
edényke, alul szélesebb, száján
keskenyebb fém peremmel.

Cukorcsipesz

Alpakka, kétszárú kávéscsipesz
.

Kiskanál

Kiskanál, nyelének végén
bakelit, kávészemet imitáló
díszítés

Tálka 1920
körül

2021.3.11.
szájátmérő:
9,5 cm
szélesség:
8,3 cm talp
magasság:
18,5 cm

Klasszicizáló
Moser váza
1920 körül

Különleges eljárással készült,
fémoxidokat tartalmazó irizáló
(Myra üveg fantázia névre
hallgató) tál kifelé hajló oldallal.
Kerek talpán arany nyomású
címke gyártói jellel:
GEISLINGEN WMF
[Württembergische
Metallwarenfabrik] Echt
Bleikristal.
Színtelen kristályüvegből fújt
urna formájú váza, négyzetes
talpa íves, fazettált szárral
kapcsolódik a váza testéhez.
Hasán körbefutó mintázat: ókor
ihlette jelenetek állatokkal,
kétkerekű szekérben ülő ifjúval,
puttókkal, táncoló faunal. Vállán
körbefutó mintázat: pöttyök és
stilizált levélkék. Kifelé hajló
nyaka felett fazettált, egyenes
szájperemmel, alatta gyűrűvel.
Talpán ovális keretben Moser
jelzéssel. Karlsbadban készült.

2021.3.12.
magasság:
18,5 cm
szájátmérő:
7,2 cm
talp/fenék
átmérő: 6,5
cm

Váza fém
dísszel, 1920
körül

Színtelen üvegből formázott,
talpa felett fazettált, alján és
oldala középső részén sűrű
négyzetes mintával díszített,
egyenes falú, majd kissé kifelé
hajló váza. Talpának peremén
finom, áttört, domború mintás
alpakka peremmel.

2021.3.13.
magasság:
18,5 cm
szájátmérő:
7,2 cm
talp/fenék
átmérő: 6,5
cm

Virágdíszes
váza, 1920
körül

Kehely formájú, sokszorosan
tagolt gazdagon díszített sűrga
üveg. Talpa fazettált. Elején
arany keretezésű kartusban
színes virágcsokor, oldalán
arany-fekete káró mintával. A
szögletes, íves záródású csiszolt
mintázatok éleit keskeny, a váza
peremét széles arany festés
emeli ki.

2021.3.14.1
magasság:
24,5 cm
talp/fenék
átmérő: 9
cm
szájátmérő:
4 cm
magasság:
34,5 cm
dugóval
átmérő:
14,5 cm
hasánál
2021.3.14.2
magasság:
24,5 cm
talp/fenék
átmérő: 9
cm
szájátmérő:
4 cm

Boroskészlet
kancsója
1920 körül

Borostyán színű üvegből fújt,
formázott üveg, lekerekített,
négyzetes talppal, nyakán
gallérral, csőrős kiöntővel, a
nyakhoz és vállhoz illesztett
vaskos füllel. Öblös hasa
bütykös, rézből préselt, filigrán
technikát utánzó borítással.
Dekoratív dugója tagolt,
gömbök ékesítik. A karlsbadi
Moser gyár gyártott hasonló
technikájú, fémmel burkolt
üvegeket. A család sokat járt
arra, bizonyára ott vásárolták.
Borostyán színű üvegből fújt,
formázott üvegpohár, felfelé
szűkülő szárral, rajta kehely,
alán belül rombusz alakú
bütykökkel. A talpat a kancsóval
azonos mintázatú, filigrán
technikát utánzó, áttört, préselt
fémlemez borítás díszíti. A
karlsbadi Moser gyár gyátott
hasonló technikájú, fémmel
burkolt üvegeket.

Borospohár
1920 körül

2021.3.15.
magasság:
18 cm
talp/fenék
átmérő: 8
cm
szájátmérő:
14,5 cm

Fedelestalpas
bonbonier

Ezüst talpra illesztett tálka,
kétrétegű bordó- színtelen
kristályüveg, köszörült
mintázattal: egymásba fonódó
ívek között hálós, csillagos,
leveles mintázattal. Fedele
peremelt, pálmalevél-szerű
csiszolással, kiemelkedő,
pöttyözéssel mintázott gömb
fogóval, vége egyenesre csiszolt.
A vitrinben tartották.
Kétrétegű bordó-színtelen,
harang formájú üvegpohár
csiszolt díszítéssel. Talpa kerek,
alul a szélén csiszolt vonalas
díszítés. Magas szára fazettált,
középen kihasasodó

Porcelán
figurák,
vitrindísz,
1910-1920
körül

Négyzetes talpon magas támlájú,
arannyal kontúrozott széken ülő
apró figurák a Napóleon kort
idéző öltözetben. A férfi a
jobbját az állához emeli, a hölgy
virágos ruhát, ernyős kalapot
visel. Talpán máz alatti, AltWien porcelán jegy.
Fehér porcelán magasszárú
cipőcske, a cipőfűző számára
kialakított lyukak és szélei bordó
festéssel kontúrozottak, elején
bordó festett szalagcsokor,
elszórtan kézi festésű virágok és
szitakötő motívum. Talpán
1900-1920 között használt kék
márkajeggyel.
Fehér porcelán magasszárú
cipőcske, a cipőfűző számára
kialakított lyukak és szélei bordó
festéssel kontúrozottak, elején
bordó festett szalagcsokor,
elszórtan kézi festésű virágok,
lepke és bogár díszíti. Talpán
1930 körül használt kék
márkajeggyel.

2021.3.16.
magasság:
19 cm
talp/fenék
átmérő: 7,7
cm
szájátmérő:
7,2 cm

2021.3.17.
szélesség:
3,4 cm
magasság:
6,3 cm
2021. 3.18magasság:
5,5 cm
szélesség: 4
cm
hosszúság:
10 cm

Herendi
vitrindísz

2021.3.19.
magasság:
5,5 cm
szélesség: 4
cm
hosszúság:
10 cm

Herendi
vitrindísz

2021.3.20.
Szív alakú
hosszúság:
bonbonier,
7,5 cm
vitrindísz
magasság: 7
cm
szélesség:
6,6 cm
2021.3.21.
Szív alakú
hosszúság:
bonbonier,
7,7 cm
vitrindísz
magasság: 7
cm
szélesség:
6,6 cm
2021.3.22.

Herendi váza

magasság:
9,5 cm
szélesség:
6,3 cm talp
hosszúság:
6,6 cm talp
2021.3.23.

Miniatűr
teáskészlet,
magasság: 2 vitrindísz
cm kancsó
1940 körül
átmérő: 5,4
cm tálca
átmérő: 1,7
cm
csészealj
2021.3.24.
Miniatűr
hosszúság:
evőeszköz
10,5-10,8
készlet
cm
1930 körül
szélesség:
1-1,8 cm
cm
vastagság:
0,2-0,5 cm
2021.3.25.
Kontyfésű,
hosszúság:
1930 körül
17,5 cm
szélesség: 8
cm

Fehér porcelán, fedeles
bonbonier, festett lepkék,
bogarak, oldalán ágon ülő fácán
díszítik. Tetején a fogó egy
kiemelkedő zöld leveles,
rózsaszínes festésű rózsa. Talpán
1930 körül használt kék
márkajeggyel.
Fedeles bonbonier, fehér mázas
porcelán. elszórtan festett
virágok diszítik, tetején
kiemelkedő, zöld leveles rózsa.
Talpán 1940-ben használt kék,
máz alatti márkajeggyel és
évszámmal, nyomott 6004.
sorozatszámmal.
Kézi festéssel díszített fehér
porcelán. Négyzet alapon
karmos lábakon álló váza, alján
tagolt, kifelé hajló peremmel.
Éleit arany festés hangsúlyozza,
elején egy nagy rózsa csokorba
foglalva, körben szétszórva apró
virágok. Talpán kör alakú
mélyedésbe 1941-es évszámmal
ellátott máz alatti kék márkajel.
Ezüst színű mázzal befont fehér
porcelán, kerek tálcán két csésze
és csészelaj, kis fedeles kancsó,
tejkiöntő és talpas cukortartó.

Három darabos, csontból
faragott, egyszerű formájú
evőeszköz készlet: kés, villa és
kanál. A kést a nyél végén
három csík díszíti.

Világos, magában csíkos,
csontot imitáló műanyag, íves,
négy foggal, felső szélén kifelé
hajlik, két szélén egymásba
fonódó indás, áttört díszítés.

2021.3.26.
hosszúság:
8,5 cm
szélesség:
6,9 cm
hosszúság:
10,5 cm fül
2021.3.27.
hosszúság:
11,5 cm
hosszúság:
12 cm fül
átmérő: 4
cm lencse

Miniatűr
csatos táska
1920 körül

Drótkeretes
szemüveg
1920 körül

Réz csattal záródó, apró textil
táska, sodrott zsinórból készített
fogóval. Elején nyomott, kerek,
rózsakoszorúval övezett, Madam
de Pompadourt ábrázoló portré.
Lehet egykori illatszer
csomagolása, amit emlékként
őriztek.
Aranyozott speciális fémötvözet
keretbe foglalt kerek lencsék,
íves, műanyaggal bélelt
orrnyereggel, egyenes, a végén a
fül mögé illeszthető szárral.
Eredeti csavarjai hiányoznak.
Egyik szárába jelzés: JOC 1/10 /
12 K / G[old].F[illed] FUL-VUE

