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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

NKA MÚZEUMOK KOLLÉGIUM  

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 209110/64  

Támogatás éve: 2022. 

 

A pályázatnak köszönhetően értékes műtárgyak kerültek történeti gyűjteményünkbe, amit a 2022.10.-es tételszámon leltároztunk be, ahogy 

a mellékelt tárgyismertető is tanúsítja. A tárgyak leírása hamarosan fotókkal együtt felkerül és megismerhető a Göcseji Múzeum katalógusa 

nyilvános lapra (http://katalogus.gocsejimuzeum.hu/online-collection/-/results/init). 

Számos darab, mint az ezüst dísztárgyak, készletek, tálca, textilek az Elődeink élete című új életmódtörténeti állandó kiállításunkat gazdagítja.  

 

Zalaegerszeg, 2022. augusztus 25.  

 

Megyeri Anna 

történész  
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Brassnyó Ágnestől (Zalatárnok) az NKA támogatásával megvásárolt tárgyak bemutatása 
 
Leltári szám, 
darabszám 

Tárgyleírás, kora Méret Állapot Fénykép 

TOT_2022.20.1. Vastagfalú talpas 
üvegpohár, alján 
nyolcszögletű, tagolt 
talppal, rövid szárral, fölfelé 
enyhén öblösödő testének 
külső felülete nyolcszögletű. 
Az egyik talpa kerek. 
19. század vége 

M: 13 cm 
Talp Átm: 6,8 
cm 
Száj Átm:7 cm 

Egyik talpán, a 
másik peremén 
apró lepattanás 

 
TOT_2022.10.2. Konyakos üveg, csiszolt, 

bordázott gömb hassal, 
rövid nyakkal, szintén 
bordázott gomba alakú 
dugóval. Talpán csillag 
alakú metszéssel.  
1930-as évek   
 

M: 15, 5 cm 
Talp Átm 7,6 
cm 

átmérő: 10,7 cm  

 

Jó 
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TOT_2022.10.3. Ecetes üveg sokszögű 
csiszolással, nyakán két 
gallérral, felette vájatokkal, 
kihajló szájperemmel, tagolt 
dugóval.     
19. század vége  

Átm: 5,4  
M: 19 cm 
dugóval 
Átm: 7,8 cm 
Dubó M: 7,2 cm 
Dugó Átm: 3,3 
cm 

Jó 

 
TOT_2022.10.4. 
2 db 

Díszüveg, alja peremelt, 
testén, vállán hálós 
csiszolással, fazettált 
nyakkal, kihajló 
szájperemmel.  
19-20. század fordulója 

Talp Átm: 15,5 
M: 27 cm  
 

Az egyik  
szájperemén 
csorbulással 
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TOT_2022.10.5. Art deco stílusú bordó, 
kétrétegű, csiszolt üvegváza  
1930 körül 

M: 21 cm 
Talp Átm: 8,3 
cm 
Száj Átm: 9,5 
cm 

Ép 

 

TOT_2022.10.6. Tintásüveg Anthracen író 
tinta felirattal, eredeti 
címkével 
1930-as évek 

H: 5     cm 
Sz: 5    cm 
M: 6,8  cm 

Jó,  
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TOT_2022.10.7. Dúsan festett – kék, arany, 
alapon kiemelkedő 
virágokkal – cseh üveg 
bonmbonier. Oldala íves 
kiképzésű, hirtelen szűkülő 
vállal, fedele domború. 
Kapcsolódásukat réz 
peremen zsanérral és csattal 
oldották meg.  
1930 körül 

Átm: 11,7 cm  
M: 9,5 cm   

Ép 

 

TOT_2022.10.8.1                                  
, 

Kávéscsésze, egyenes falu. 
Peremén klasszicizáló, 
festett díszítéssel: keskeny 
arany csík alatt szélesebb, 
körökkel díszített kék sáv, 
alatta pöttyözött 
hullámokkal. Szögletes fülét 
arany csík hangsúlyozza. 
Fenekén zöld máz alatti 
Zsolnay jel, valamint 
pirossal rápecsételt 5087 
sorozatszám. Az egyikre 
feketével írták rá a számot.    
 
1925 után 

M: 5,3  
Talp Átm: 4,6 
cm 
Sz: 6,7 
 

Ép 
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TOT_2022.10.8.2. Tányér, kávéscsésze alja.  
Peremén klasszicizáló, 
festett díszítéssel: keskeny 
arany csík mellett szélesebb, 
dupla körökkel díszített kék 
sáv, mellette pöttyözött 
hullámokkal.  
Zsolnay jel, valamint 
pirossal pecsételt 5087 
sorozatszám 

Csészealj:  
Átm: 10,2 cm  
Talp Átm: 5,5 
cm 
M:1,5 

 

 

TOT_2022.10.9. 
 
3 db 

Süteményes tányér / 
vitrindísz. Kék és arany, 
máz feletti festéssel készült, 
keleties jellegű díszítés 
fogja körül a két féle, 
matricázott, színes, 
klasszicizáló jelenetet 
ábrázoló képet: hölgyek 
természeti környezetben. 
Fenekén kék, máz feletti Alt 
Wien jelzés, 2 db-on 7135 
írott sorozatszám. Egy 
kitelepített családé volt, 
megmentett tárgy. 20. 
század eleje???? 

Átm: 15,8  
Talp: 9,2 cm 
M: 2,8 cm 

Ép, kissé kopott 
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TOT_2022.10.10.1. Angol fajansz teáskanna 
MAY jelzéssel, 19. század 
vége 
 
1894 és 1910 között 
gyártották.  

M: 17,5 cm  
Sz: 26 cm 
száj Átm: 7 cm 
talp H: 10,5 
Sz: 9,5 cm  

Máza korának 
megfelelően 
hálósan repedezett, 
a tető füle 
ragasztott 

 

TOT_2022.10.10.2. 
3 db 

fajansz teáscsésze 
csészealjjal, MAY jelzéssel, 
fregatt ábrázolással 

M: 5.3 
Száj Átm: 10,5  
cm 
talp Átm,: 5,2 

 

 

TOT_2022.10.10.3. 
3 db 

fajansz csészealj, MAY 
jelzéssel, fregatt 
ábrázolással 

talp Átm: 5,4 cm 
Alj: 15,8 cm., 
talp: 7,5 cm 

Egy darab 
elszíneződött  
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TOT_2022.10.11 Porcelán figura, kerek talpra 
állított biedermeier 
öltözéket viselő, szoknyáját 
kissé felemelő, kecsesen 
lépő fiatal nő. Jobb kezén 
kalapja lóg, hajában rózsa. 
Jelzetlen, belenyomott, máz 
alatti 9053 sorozatszámmal. 
Az 1920-as évek végén 
kapta Gorove Lujza férjétől, 
Brassnyó Nándortól. 

Talp Átm: 
6,8 cm 
M:18,5 cm 
H: 10,8 cm 

Ép 

 
TOT_2022.10.12. Porcelán figura. Lovász 

ágaskodó lóval, 1930-as 
években kapta Brassnyó 
Nándor feleségétől, Gorove 
Lujzától egyik 
születésnapjára   

Talp H:13,5 cm 
Sz: 6 cm 
M: 19 cm, Sz: 
15 cm 

Ép 
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TOT_2022.10.13. Dísztárgy. Széles talpon álló 
kosárka, magas, karcsú, 
felfelé kissé öblösödő, 
karikákból álló áttört testtel, 
kifelé hajló, hullámos 
peremmel, áttört, két részből 
összeállított füllel.  

M:19,5 cm  
H: 10 cm 
Talp Átm: 5,7 
cm 

Jó. füle kissé 
deformálódott 

 
 

TOT_2022.10.14
. 

Vitrindísz, asztaldísz. 800-
as ezüsttel bevont, jelzett, 
csónak alakú kosárka, 
oldalán áttört díszítés, 
peremét gyöngysor díszítés 
zárja. Mozgatható füle 
szintén áttört, gyöngysorral 
díszített.  20. század eleje   
. 

H:12,5 
Sz: 8,4 
M: 11,5 

Jó 

 
TOT_2022.10.15
.2 db 

ezüst fűszertartó apró 
lábakkal, üveg betéttel  

M: 3,5 cm:  
Átm: 5,4 cm 

Ép, (eredetileg 
kiskanalak is 
tartoztak hozzá.)  
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TOT_2022.10.16. ezüst fűszertartó három 
madarat imitáló lábbal. 

 A betét apró 
csorbulással 
eredetileg kiskanál  
is tartozott hozzá.) 

 
TOT_2022.10.17. Gyertyatartó réz és fajansz 

talppal, tagolt, karikában 
végződő réz szára indás-
leveles motívumokkal. Két 
ívelt kar végén áttört fém 
cseppfogó felett  díszes 
csésze, abban karmos 
lapocskákból álló tartó. Az 
egyikbe belenyomva: Pat 
Zoelch Wien jelzés. 
Eredetileg hullámos, 
rózsaszín,  muranói, üveg 
cseppfogó is tartozott hozzá, 
amiből már csak egy maradt 
meg. 

M: 26 cm 
Átm: 14,3 cm 
karok közti 
szélesség: 23 cm 

Jó. csak egyik üveg 
cseppfogója maradt 
épen  

 

TOT_2022.10.18  Kínai lakktálca, fa, fekete 
alapon arany színű festéssel, 
középen tea szertartás 
jelenettel, pagodákkal  
19. sz. vége 

H: 52,5 cm 
Sz: 37 cm 

kissé kopott 
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TOD_2022. 10.19. Képkeret rézötvözetből, 
barokkos, áttört mintázattal: 
kagylók, indák 
bőségszaruval, fent középen 
egy kendőt magasra emelő 
gyermek felső teste 
emelkedik ki. Kitámasztója 
is díszes öntésű. 18×12-es 
kép befogadására alkalmas. 
19. sz. vége 

M: 45 cm 
H: 29 cm 
 

Kisebb hibával, 
egyik lába 
ragasztott???? 

 

TOT_2022.10.20. Barométer, kör alakú, fém 
házban, két lábon áll.  
Balassa és Társa Budapest, 
19. század vége 
 
 
 

Átm: 12 cm, 
Vastagság: 
4,8cm 

 Jó 

 
TOT_2022.10.21. 

2 db 
 13,5×10,5 cm 

Talp Átm: 5,2 
cm 
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TOT_2022.10.22. Ezüst cigarettatárca. Zsanér 
mentén nyitható lekerekített 
sarkú, négyzetes, középen 
összepattintható tárca 
Fedelében színes 
zománckép: hegyes háttér 
előtt, földúton haladó kék, 
lehajtható tetejű autóban 
férfiak és nők sportos 
öltözetben, a kormánynál 
egy kisgyermek Belül 
aranyfüsttel bevont.  
Fülekhez rögzített sárga 
gumiszalagok szolgáltak a 
cigaretta leszorítására.  
Belső peremén belenyomott 
884 jel, mellette négyzetes 
keretben: LRC[?] 900 jel. 

M 10.2 cm 
Sz: 9 cm  
V:  

Ép, korának 
megfelelő 

TOT_2022.10.23. Varrósdoboz. Négy apró 
lábon álló ovális, 
furnérozott, intarziás  
1930-as évek  

M: 12,5 
H: 29,5 cm 
Sz: 19 cm 

Kissé kopott 

 
TOT_2022.10.24. Orion világvevő rádió, 

1934-ben vásárolták, barna 
politúrozott házzal, fekete, 
pácolt kiegészítőkkel, 
bakelit gombokkal.  
Átlyuggatott hátlappal. ami 
törött,.  

H: 61 cm 
Sz:30 cm 
M: 37 cm 

 Kissé kopott, 
hátlapja leesett. 
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TOT_2022.10.25. Csomózott gyapjú 
kaukázusi szőnyeg a 20. 
század első harmadából.  
Meleg színekkel, sárga, 
vörös-barna mintázattal, 
rojtokkal. mintázattal. 

H: 162 cm 
Sz: 107 cm 

jó, korának 
megfelelő 
 

 
TOT_2022.10.26.  Rézötvözetből készült 

klasszicista stílusú 
lámpaállvány. Négyzetes 
talapzaton álló kerek, 
peremekkel díszített, 
rovátkolt, fonáshoz hasonló 
mintázatú posztamensre 
helyezett gömbön 
egyensúlyozó angyal,  A 
figura csupán a 
szeméremtestét borító, 
vállán átvetett szalagot 
visel, két karját felemelve 
koszorút tart. Ehhez 
illeszkedett a keskeny, 
középen lyukas fémtalpra 
forrasztott íves, végén tagolt 
gombbal ellátott lámpa- és 
búratartó. Ebben volt a 

magasság: 49 
cm 
hosszúság: 11 
cm talapzat 
magasság: 26 
cm, búratartó 
szélessége: 17 
cm búra tartó 

A búra tartója hibás 
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foglalat, a drót a figura 
hátán haladt, de a foglalat és 
a búrája már régen tönkre 
ment. Lakásdíszként 
használták, az íróasztalon 
állt. 

TOT_2022. Asztalterítő, fehér vászonra 
fehér fonállal hímzett 
középtájon dúsan díszített 
hövelyi terítő. 
1940 körül 

H: 170 
Sz: 164 

Jó 

 
TOT_2022.10.28.  Rózsamintás-koszorús, 

azsúrozott négyzet alakú 
terítő 

H: 23×23 cm Ép 
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TOT_2022.10.29.  Fehér finom pamutcérnából 
horgolt csipketerítő, 
olaszvázás mintával, 
középét batiszt betét 
keretezi. 

Átm: 32 cm Apró hibával 

 
TOT_2022.10.30.  Fehér, négykaréjos batiszt 

betétet körbevevő míves 
csipke, apró batiszt 
betétekkel.  

H:27 cm Ép 

 
TOT_2022.10.31. Kerek, azsúrozással, 

selyemfonallal hímzett 
színes virágkoszorúval 
díszített terítő dús 
mintázatú, horgolt kerettel. 

Átm: 15 cm Ép 
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TOT_2022.10.32.  Négyzet alakú, azsúrozással, 
színes selyemfonallal 
hímzett virágcsokrokkal 
díszített batiszt betétes terítő 
széles, tulipánmintás horgolt 
kerettel  

H: 13 cm  Ép 

 
TOT_2022.10.33. 2 db kerek, lyukhímzéssel, 

száröltéssel varrott batiszt 
terítő, forgó alakú horgolt 
széllel  

Átm: 14,8 cm Ép 

 
TOT_2022.10.34.  Kerek, azsúrozott, 

geometrikus mintázattal 
díszített batiszt betétes 
terítő, dúsan mintázott, 
hullámos szélű horgolt 
kerettel. 

Átm:15 cm Ép 
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TOT_2022.10.35. Kerek, azsúrozott  
geometrikus mintázattal 
díszített batiszt betétes 
terítő, dúsan mintázott, 
hullámos szélű horgolt 
kerettel. 

Átm:15,5 cm Ép 

 
  


