leltári szám

megnevezés

db

55.1.1 / 1955

sodronying

1

55.2.1 / 1955

pisztoly

1

55.3.1 / 1955
55.4.1 / 1955
55.5.1 / 1955

pisztoly
pisztoly
pisztoly

1
1
1

55.6.1 / 1955

pisztoly

1

55.7.1 / 1955
55.8.1 / 1955
55.9.1 / 1955

pisztoly
pisztoly / kicsi
pisztoly

1
1
1

55.10.1 / 1955

pisztoly

1

55.11.1 / 1955

pisztoly

1

55.12.1 / 1955

pisztoly / hosszú

1

55.13.1 / 1955
55.14.1 / 1955

pisztoly / hosszú
pisztoly / rövid

1
1

55.15.1 / 1955

pisztoly / hosszú

1

55.16.1 / 1955

pisztoly / rövid

55.17.1 / 1955

leírás
Vassodronyból. Elől, a váll táján 4-4 ezüstözött fémgomb és két fémpánt.
Elöl kis zománcozott felírás török betűkkel. A fertődi kastély pincéjében
találta az eladó vasgyűjtéskor, a vételárat tulajdonképpen inkább
megőrzési díjként kapta, mert szegény diák létére nem kért semmit.
Kb. 200 évig a Rába mélyén feküdt, iszap és kavicsok borítják. Farésze
elkorhadt.
Fa, vasszerkezet, sárgaréz veretek, hosszú csövű.
Fa, vasszerkezet, vasveret. Hosszúcsövű.
Fa, vasszerkezet, vasveret. Hosszúcsövű.
Hosszúcsövű, csigavonalakkal ékesített fa, vasszerkezet, vonaldíszes
rézveretek.
Hosszú, fa, vasszerkezet, vasveret.
Faagy, duplacsövű, vas.
Középszerű hosszúságú, fa, vasszerkezet, vésett rézveret.
Hosszúcsövű, fa, vasszerkezet, egyszerű sárgaréz veret. Szerkezetén két
kettős bélyeg B és olvashatatlan kettős betű, W és IR.

kor

17. század

16-17. század
19. század
19. század
19. század
18. század
19. század
19. század
18. század
19. század

Hosszúcsövű, fa és vas.
Hosszúcsövű, fa, vasszerkezet, vésett barokk veretek, a kivésett fában
vonaldíszek rézből. A cső alatt puskavessző réztokocskában.
Vasszerkezet, rozsdavörösre pácolt fa, az agyon két lyuk.
Fa és vas.
Igen hosszú csövű, fa, háromszögletű, pikkelyes díszű betéttel, eléggé
elkopott vésésekkel a vasrészeken. Kettős csövű.

19. század

1

Fa és vas, csöve végén sárgaréz gyűrűk. A fába vésett J T, M M 1863.

19. század

pisztoly / rövid

1

19. század

55.18.1 / 1955

pisztoly

1

Kettős csövű. Barna fa, vasszerkezet, mindkét csövön gyári jegy.
Közepes hosszúságú, vas, fa. A vason vésett díszítés. A závárzatnál
CZANO betűk.

55.19.1 / 1955

pisztoly

1

Hosszúcsövű, fa, vasszerkezet, barokk módra kivágott rézveretek, vonalas
díszes gyűrű.

55.20.1 / 1955

lőportartó

1

Préselt bőr, rokokó keretben páva, körtealak. Rézcső, vasszerkezetű
dugó.

55.21.1 / 1955

lőportartó

1

Réz bádog, szabálytalan, hosszúkás alakú, gyémántmetszéses mezők és
rokokó díszek. Sárgaréz gyűrű és elzáró. Nyakán 94922 jelzés, továbbá
címer pajzsban. Rd J C 73 betűk.

18. század
19. század
19. század
19. század

19. század
18. század
18. század 2. fele
1850-1860

Tülökalakú, egyik oldalán rácsszerű rézrátét, végén füles borítás és
hosszú gombvégződés.
Vas, hosszú csövű, húzója csúcsos végű, három lyukkal áttört.
Körtealakú, réz, bádog, rézgyűrű és rézcsap perem szögecselt, egyébként
sima.

55.22.1 / 1955

lőportartó

1

55.23.1 / 1955

pisztolyszerkezet

1

55.24.1 / 1955

lőportartó

1

55.25.1 / 1955

puska / török

1

Rendkívül hosszú, fa, vasszerkezet, nyolcoldalas vascső, barokk
rézveretek. Tusán párhuzamos vonalak, egy helyütt betűk. Jelzése: G
MORINO

18. század

55.26.1 / 1955

puska

1

Fa, vasszerkezet, sárgaréz veretek, a faagyon vésett virág, a rézen barokk
vésetek. Jelzése: FRANTZ REINLER IN OLMÜTZ

18. század

55.27.1 / 1955

vadászpuska

1

55.28.1 / 1955

vadászpuska

1

55.29.1 / 1955

puska / golyószóró

1

55.30.1 / 1955
55.31.1 / 1955
55.32.1 / 1955

puska
karabély / műszaki csapatoké
puska

1
1
1

55.33.1 / 1955

puska

1

55.34.1 / 1955

puska

1

55.35.1 / 1955

vadászpuska

1

55.36.1 / 1955
55.37.1 / 1955

puska
puska

1
1

55.38.1 / 1955

puska

1

55.39.1 / 1955

puska / céllövő

1

Profilált faagy, vasszerkezet, betétek vasból, rombuszalakú mezőben G
jelzés. Mesterjelzés: IG. FISCHER IN NEUNKIRCHEN.

19. század

55.40.1 / 1955

puska

1

Fa, öblösen kivágott agy, vasszerkezet, gyémántmetszéses vasbetét.

19. század

55.41.1 / 1955

puska / céllövő

1

Kovás szerkezet. Hosszú. Profilált faagy, vasszerkezet. H Sauer Wien
jelzés.

19. század

55.42.1 / 1955

mellvért

1

Vas. Erősen előre domborodó, szélein kerek kis lyukak, elől két nagyobb
gomb és lent egy kisebb. Vértes katonáké volt 1850 körül.

1850 körül

55.43.1.1 / 1955

handzsár

1

55.43.1.2 / 1955

tok / handzsáré

1

Elöltöltő, gyutacsocs, egyszerű. Fa, vasszerkezet, vasveret, nyolcszögletes
cső.
Faragott fa, vasszerkezet. Tusán pihenő szarvas.
Egyszerű; fa és vasszerkezet, vasveret indával, kiszélesedő cső. Jelzése:
LAZARINO COMINAZZO ANTONIO MONTINO
Kétcsövű, kisebb. Fa és vasszerkezet. Egyszerű.
Egyszerű, elültöltő, gyutacsocs. Fa, vasszerkezet.
Előltöltő. Egyszerű. Fa, vasszerkezet, gyémántmetszéses vasbetét.
Fa, agyán bevésett virágdísz, vasszerkezet, kígyószerű vasveret. W C
jelzés és 1537-es évszám a csövön bevésve. Wrede Christian.
Egyszerű, kezdetlegesen díszített faagy, vasszerkezet.
Egyszerű faagy, vasszerkezet, körülötte maratott és vésett állatképek. A
csövön aranybetűkkel: KOPETZKY SOPRONBAN.
Fa és vasszerkezet, nyolcszögletű cső.
Kisebb alak, egyszerű. Tagolt faagy, vasszerkezet. Kettős csövű.
Fa rokokódíszű faragásokkal, vasszerkezet, barokk rézveretek, sokszögű
hosszú rézcső. JOHANN GEORG HARTMANN 1689

Cizelált acélpenge ezüst verettel a végén, ezüst, trébelt markolat. Vésett
és trébelt ezüsttok tartozik hozzá az 55.43.1.2 leltári számon
Vésett és trébelt ezüsttok. Az 55.43.1.1 leltári számú handzsáré.

ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen

19. század 1. fele
19. század
17. század
19. század
19. század
19. század
1537
19. század
19. század közepe
19. század
19. század
1689

ismeretlen
ismeretlen

55.44.1.1 / 1955

bajonett / (szurony)

1

Vércsatornás acélpenge, fanyél. 55.44.1.2 leltári számon szerepel a tokja.
Jelzés: 5 G G3 146.

ismeretlen

55.44.1.2 / 1955

tok / bajonetté (szuronyé)

1

Bőrtok vasverettel. 55.44.1.1 leltári számon szerepelő bajonetthez tartozik.

ismeretlen

55.45.1 / 1955

handzsár

1

Acélpenge cizelálással, török betűk ? végén rézveret, famarkolat
rézbetéttel.

ismeretlen

55.46.1.1 / 1955

handzsár

1

55.46.1.2 / 1955

tok / handzsáré

1

55.47.1 / 1955

vadászkés

1

55.48.1 / 1955

handzsár

1

55.49.1 / 1955

handzsár

1

55.50.1 / 1955

vadászkés

1

55.51.1.1 / 1955

díszkard / jurátus

1

55.51.1.2 / 1955

tok / jurátus díszkardé

1

55.52.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.52.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

55.53.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.53.1.2 / 1955
55.54.1 / 1955

tok / lovassági kardé
vívókard

1
1

55.55.1 / 1955

vadászkard

1

55.56.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

Cizelált acélpenge, rézmarkolat bőrbetéttel. Felírás a pengén: honor i
ojczizna. G. Rorowski, Wien.

19. század

55.57.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

Acélpenge, három ágban áttört rézkosár, bőrbetét, egy-egy réz medaillon.
Bélyege: G körben és beütött M.Tokja: 55.57.1.2 leltári számon.

18. század

55.57.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

55.58.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.58.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

Acélpenge a végén rézrátéttel, teknőcrátétes markolat, rézveret színes
kövekkel. Kerek török bélyeg.
Bőrtok rézverettel. 55.46.1.1 handzsárhoz tartozik.
Szarvasagancs-nyél, szögletes penge. Vésés: kereszt in hoc signo vinces
Deus exercituum bellator fortissimo esto mecum / Maria magas alakja:
Maria ... patrona ... Hungariae ... Régi kardból készült.
Cizelált vaspenge, nyelén teknőc-rátét.
Vaspenge, a markolat teknőcborítással és színes kövekkel foglalatban.
Török.
Vaspenge, nyele szarvasagancs, rézveretek, az egyiken postáskürt.
Cizelált acélpenge, rézmarkolat női fejjel és nappal díszítetten. Magyar.
55.51.1.2 leltári számon a tokja.
Réztok vésett díszekkel, két gyűrűvel. Magyar. 55.51.1.1 leltári számú
díszkardhoz tartozik.
Nikkelezett acél, pengéje cizelált díszű. Kosara barokk mintával áttört,
bőrrel bevont markolat. 55.52.1.2 leltári számon a tokja.
Vastok két gyűrűvel. 55.52.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Vas, fogantyúja átlyuggasztott, széles kosár bőrrel bevont. 55.53.1.2 leltári
számon a tokja.
Vastok két gyűrűvel. 55.53.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, széles kosár. Solingen.
Acélpenge cizelált vadászjelenetekkel, szarvasagancs nyél, cizelált
rézmarkolat.

Vastok két gyűrűvel. 55.57.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, nikkelezett vasmarkolat, bőrrátét, áttört kosár. Tokja: 55.58.1.2
leltári számon. Gyártó: .olek György, Budapest.
Tokja egyszerű vas, egy gyűrűvel. 55.58.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.

ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
1780 körül
1840 körül
1840 körül
19. század
19. század
19. század 2. fele
19. század 2. fele
ismeretlen
18. század

18. század
19. század 2. fele
19. század 2. fele

55.59.1.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

Markolata nikkelezett vas, pengéje acél, markolatán bőrbetét. Felírása: Für
Gott, Fürst und Vaterland. Cizelált penge. Tokja 55.58.1.1 leltári számon.
St. Egidy Damass jelzés.

ismeretlen

55.59.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé

1

Nikkelezett vas két gyűrűvel és két félgömbbel. 55.58.1.1 leltári számú
kardhoz tartozik.

ismeretlen

55.60.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

Acél, cizelált pengéjén Pachner 1848 és Mária. Markolata nikkelezett vas,
bőrbetét. Tokja 55.60.1.2 leltári számon.

55.60.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

55.61.1 / 1955

vívótőr

1

55.62.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.62.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

55.63.1.1 / 1955

szurony

1

55.63.1.2 / 1955

tok / szuronyé

1

Egyszerű vastok, végén gomb. 55.63.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.

55.64.1 / 1955

vadászkés

1

Szarvasagancs nyelén rézből kutyafej, markolatán hasonlóan két kisebb
állatfej, vaspenge, felső részén rézplakett állatábrázolással.

19. század

55.65.1.1 / 1955

díszkard / hivatalnoki

1

Nikkelezett acélpenge, görbe, cizelált, trófeák és újbarokk cirádák.
Meghajlott markolat császári címerrel, felső részén oroszlánfej Viribus
unitis jeligével. A felső rész fa. Tokja 55.65.1.2 leltári számon.

1850-1860

55.65.1.2 / 1955

tok / hivatalnoki díszkardé

1

Fára húzott bőrtok aranyozott sárgaréz borítással. 55.65.1.1 leltári számú
díszkardhoz tartozik.

1850-1860

55.66.1.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

Nikkelezett acél, cizelált rajzokkal és felírással: Treu bis in den Tod,
Kriegsjahr 1915. Bőrborításos markolat rézzsinórzattal. Jelzése: Carl
Grasser Wien / Hugo Weyersberg Solingen Eisenhauer. Tokja 55.66.1.2
leltári számon.

1915

55.66.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé

1

Nikkelezett acéltok egy gyűrűvel. 55.66.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.

1915

55.67.1 / 1955

kard / egyenes

1

Vas, pengéjén felírás: Vivat Maria Theresia Regina hungar et Bohemia.

1740-1780

55.68.1 / 1955

vívókard

1

Egyszerű vaspenge, széles kosár, bőrrel bevont markolat.

19. század

Nikkelezett acélpenge, rézmarkolat, rajta három tornyos címer, bőrrátét és
rézsodrony. A címer valószínűleg nem Sopron, a középső kapu nyitott.
Magyar.

19. század

55.69.1 / 1955

díszkard

1

55.70.1.1 / 1955

kard / gyalogsági, görbe

1

55.70.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé, görbe

1

Tokja nikkelezett vas, két gyűrűvel. 55.60.1.1 leltári számú kardhoz
tartozik.
Acélpenge, markolata és kosara réz fonadékkal és gömbbel.
Acél penge, tagolt markolat, részben bőrrel bevont. Tokja 55.62.1.2 leltári
számon.
Vastok két gyűrűvel. 55.62.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, markolata préselt bőrrel bevont, vas. Markolaton: G F A H
gyári bélyeg (kétfejű sas) 11. Tokja 55.63.1.2 leltári számon.

Vaspenge elmosódott betűkkel (F H ?) és rajzzal. Szögletes markolat
bőrbetéttel. Tokja 55.70.1.2 leltári számon.
Vastok két gyűrűvel. 55.70.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.

1848
1848
ismeretlen
19. század
19. század
19. század 2. fele
19. század 2. fele

19. század
19. század

55.71.1.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

Nikkelezett acélpenge cizelált díszekkel és koronás II M (?) monogrammal.
Markolata sárgaréz, vésetekkel, bőrrel bevont. Tokja 55.71.1.2 leltári
számon.

19. század

55.71.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé

1

Bőrtok egy rézgyűrűvel és helyenként rézborítással. 55.71.1.1 leltári
számú kardhoz tartozik.

19. század

55.72.1.1 / 1955

díszkard

1

Nikkelezett acél, cizelált díszekkel, teknőcből való markolat, rajta
vasplakett: a koronás magyar címer. Tokja 55.72.1.2 leltári számon.

19. század

55.72.1.2 / 1955

tok / díszkardé

1

Vastok két hólyagos dísszel és két gyűrűvel. 55.72.1.1 leltári számú
díszkardhoz tartozik.

19. század

55.73.1.1 / 1955

kard

1

55.73.1.2 / 1955

tok / kardé

1

55.74.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.74.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

Egyszerű vastok két gyűrűvel. 55.74.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.

19. század

55.75.1 / 1955

buzogány

1

Vasnyél, részben ezüst (?) gyűrűkkel, részben bőrrel bevont. Végződése
körteforma és áttört, gömbös.

17. század

55.76.1 / 1955

pisztoly / hosszú

1

55.77.1 / 1955

pisztoly / kis

1

55.78.1 / 1955

pisztoly

1

55.79.1 / 1955

pisztoly

1

55.80.1 / 1955

pisztoly

1

55.81.1 / 1955

pisztoly

1

55.82.1 / 1955

pisztoly

1

Fa, vasszerkezet, a vas cizelált díszekkel, az agyon kagylószerűen
díszített rézbetét. Nyolcoldalas cső, jelzése E E G körben és 294.

19. század

55.83.1 / 1955

pisztoly

1

Fa, vasszerkezet, rézrátétek; az agyán csúcsban végződő, íves díszítés.

18. század

55.84.1 / 1955

pisztoly

1

55.85.1 / 1955

pisztoly / rakétaszóró

1

Fa, vasszerkezet, nikkelezett, kagylószerű betét az agyon, a vas
helyenként cizelált. Nyolcoldalas cső.
Réz, vas, fa; csavarral fenn.

55.86.1 / 1955

pisztoly

1

Faagy, gyutacsos vasszerkezet, cizelált, töltővessző, nyolcszögletes cső.

19. század eleje

55.87.1 / 1955

pisztoly

2

Fa, vasszerkezet, agyán gyémántcsiszolás, nyolcoldalú cső, alatta tagolt
töltővessző.

19. század

Vaspenge, körökkel áttört markolat, bőrbetéttel. Elmosódott gyári bélyegek
és számok. Tokja 55.73.1.2 leltári számon.
Vastok egy gyűrűvel. 55.73.1.2 leltári számú kardhoz tartozik.
Nikkelezett acélpenge, barokk mintában áttört kosár, rézfonalas
bőrbetéses markolat. Tokja 55.74.1.2 leltári számon.

Kétcsövű, fa, vasszerkezet. Agyába durván bevésett írás: 19. S A A ol + és
1902, továbbá szív kereszttel és zászlóval.
Kettős csövű, vas.
Fa, vasszerkezet, egyszerű, agya végén vaskarika. Závárzatba bevésve:
864.
Barnára pácolt fa, vas, nyolcszögletű cső. Cizelált vasbetétek, agyán
rozetta.
Fa, vas- és rézszerkezet, végén rézrátét.
Fa, vas- és rézszerkezet, a csövön és az agy végén rézborítás. A rézen
54,05 jelzés, a fában elmosódott jelek.

19. század
19. század
19. század

19. sázad
19. század
19. század
19. század
ismeretlen
19. század

19. század
20. század

55.88.1 / 1955
55.89.1 / 1955

tőrhüvely
pisztoly

1
1

Egyszerű, rézbádog. Három kis lyukkal.
Barnára pácolt fa, vasszerkezet, nyolcszögletű cső, 15-ös számmal.
Szaru, egyszerű tülökforma, egyik keskenyebb oldala sima, a másik
domború.
Acél, rézkosaras markolat, bányászjelvények, Glück auf felírás.
Vastok bányászjelvénnyel, 2 gyűrűvel. 55.91.1.1 leltári számú díszkardhoz
tartozik.
Vaspenge, rézmarkolat. Tokja 55.92.1.2 leltári számon.
Vastok. 55.92.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.
Rövid. Acélpenge, vasmarkolat, bőrbetét, rézfonalak. Olvashatatlan jelzés.
Tokja 55.93.1.2 leltári számon.
Vashüvely. 55.93.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Vaspenge, markolata réz csontbetéttel, oroszlánfejjel és
tengerészjelvénnyel.
Négyélű, acél, vasmarkolat. Tokja 55.95.1.2 leltári számon.
Bőrtok. 55.95.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.
Vas, famarkolat, N P 2845 jelzés. Tokja 55.96.1.2 leltári számon.
Bőrtok rézborítással. 55.96.1.1 leltári számú bajonetthez tartozik.
Nikkelezett acél. Hüvelye 55.97.1.2 leltári számon.
Bőrhüvely egy karikával. 55.97.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Vas, végén egy karika.
Hosszú, acélpenge, csontmarkolat fémgombokkal. Szíjas bőrtok.
Acélpenge, csontmarkolat rézborítással. Bélyeg: 1908., A A 55. Tokja
55.100.1.2 leltári számon.
Bőrtok rézborítással. 55.100.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, áttört kosár, bőrbetétes markolat, rézszalagokkal. Tokja
55.101.1.2 leltári számon.
Vastok két karikával. 55.101.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, markolata vésett réz, fabetéttel, gombja vázaszerű; medaillon
kétfejű sas F J kezdőbetűkkel.

ismeretlen
19. század

55.90.1 / 1955

lőportartó

1

55.91.1.1 / 1955

díszkard / bányász

1

55.91.1.2 / 1955

tok / bányász díszkardé

1

55.92.1.1 / 1955
55.92.1.2 / 1955

szurony
tok / szuronyé

1
1

55.93.1.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

55.93.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé

1

55.94.1 / 1955

díszkard / tengerész

1

55.95.1.1 / 1955
55.95.1.2 / 1955
55.96.1.1 / 1955
55.96.1.2 / 1955
55.97.1.1 / 1955
55.97.1.2 / 1955
55.98.1 / 1955
55.99.1 / 1955

szurony
tok / szuronyé
bajonett / hosszú
tok / hosszú bajonetté
kard / gyalogsági
tok / gyalogsági kardé
szurony
vadászkés

1
1
1
1
1
1
1
1

55.100.1.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

55.100.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé

1

55.101.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.101.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

55.102.1 / 1955

vívókard

1

55.103.1.1 / 1955

kard / gyalogsági

1

Acélpenge, vasmarkolat, rovátkolt fabetét. Tokja 55.103.1.2 leltári számon.

19. század

55.103.1.2 / 1955

tok / gyalogsági kardé

1

19. század

55.104.1.1 / 1955

huszárkard

1

55.104.1.2 / 1955

tok / huszárkardé

1

55.105.1.1 / 1955

kard / gyalogsági tiszti

1

Vastok két karikával. 55.103.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, cizelált, áttört kosár, bőrmarkolat rézszalagokkal. Tokja
55.104.1.2 leltári számon.
Vastok két gyűrűvel. 55.104.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Nikkelezett acélpenge, markolata kemény bőr rézszalagokkal. Pacolek
Károly, Budapest. Tokja 55.105.1.2 leltári számon.

18. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele

19. század
19. század
1914-1918

55.105.1.2 / 1955

tok / gyalogsági tiszti kardé

1

Acéltok egy gyűrűvel. 55.105.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Acélpenge, áttört kosaras markolat, bőrbetét. Tokja 55.106.1.2 leltári
számon.
Vastok egy karikával. 55.106.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.
Barna fanyél átfonva bőrfonállal, alján vésett ólomveret, font bőrostorszíj.
Orosz (?).

55.106.1.1 / 1955

kard / lovassági

1

55.106.1.2 / 1955

tok / lovassági kardé

1

55.107.1 / 1955

kancsuka

1

55.108.1.1 / 1955

szurony / hosszú

1

Vaspenge, bőrrel bevont markolat. Jelzése: J F F A H. Tokja 55.108.1.2
leltári számon.

19. század

55.108.1.2 / 1955

tok / hosszú szuronyé

1

Vastok a végén gömbbel. 55.108.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.

19. század

55.109.1.1 / 1955

díszkard / Bach-korszakból

1

Acélpenge elmosódott cizelálással, markolata teknőcből, rézből való
veretek, oroszlánfej és kétfejű sasos címer, két görbített fogantyú. Tokja
55.109.1.2 leltári számon.

1849-1860

55.109.1.2 / 1955

tok / díszkardé

1

55.110.1.1 / 1955

kard / lovas tüzér tiszti

1

55.110.1.2 / 1955

tok / lovas tüzér tiszti kardé

1

55.111.1.1 / 1955

szurony

1

55.111.1.2 / 1955

tok / szuronyé

1

55.112.1.1 / 1955

szurony

1

55.112.1.2 / 1955

tok / szuronyé

1

55.113.1.1 / 1955

szurony / német utász

1

55.113.1.2 / 1955

tok / német utász szuronyé

1

55.114.1.1 / 1955

díszkard / osztrák hivatalnoki

1

55.114.1.2 / 1955

tok / osztrák hivatalnoki díszkardé

1

Bőrtok cizelált rézveretekkel. 55.114.1.1 leltári számú kardhoz tartozik.

1850-1860

55.115.1.1 / 1955
55.115.1.2 / 1955

szurony / első világháborús
tok / első világháborús szuronyé

1
1

1914-1918
1914-1918

55.116.1.1 / 1955

szurony

1

Vas, rövid. Első világháborús. Tokja: 55.115.1.2 leltári számon.
Vastok. 55.115.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.
Vaspenge, markolat bőrbetéttel. Tokja 55.116.1.2 leltári számon. Jelzése:
St. 809.

55.116.1.2 / 1955

tok / szuronyé

1

Vastok gömbbel a végén. 55.116.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.

19. század

55.117.1 / 1955
55.118.1 / 1955

tok / kardé
drótvágó / orosz

1
1

Nikkelezett vas két karikával.
Vas. Orosz jelzések. Első világháborús.

19. század
1914-1918

Bőrtok rézveretekkel. 55.109.1.1 leltári számú díszkardhoz tartozik.
Acélpenge, áttört vasmarkolat, bőrbetéttel. Jegy: .na berg. Tokja
55.110.1.2 leltári számon.
Tisztibojt, szíjjas vastok két karikával. 55.110.1.1 leltári számú kardhoz
tartozik.
Vaspenge, stráfos rézmarkolat. Jelzése: Erfurt Alex Coppel Solingen 57
LR 9 23
Bőrtok rézverettel. 55.111.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.
Vaspenge, vasmarkolat fabetéttel. B 2575. Tokja: 55.112.1.1 leltári
számon.
Bőrtok rézrátétekkel. 55.112.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.
Acélpenge, egyik éle fűrészszerű, rézmarkolat. Weyersberg Gebrüder,
Solingen. Tokja: 55.113.1.2 leltári számon.
Bőrtok rézverettel. 55.113.1.1 leltári számú szuronyhoz tartozik.
Acélpenge, gyöngyházas betétű markolat rézből, császári kettős sassal.
Tokja 55.114.1.2 leltári számon.

1914-1918
ismeretlen
ismeretlen
1849

1849-1860
20. század
20. század
19. század
19. század
19. század
19. század
20. század
20. század
1850-1860

19. század

55.119.1 / 1955
55.120.1 / 1955
55.121.1 / 1955

hüvely / kardé
lőportartó
puska / hosszú

1
1
1

Bőr, rézgömbös rátéttel.
Szaru, körtealakú, keskeny peremmel, rézcsappal.
Kovaszerkezetű vasszerkezet, cizelált vas- és rézpántokkal. Beduin.
Fa, vasszerkezet, előltöltő, gyutacsos ?, puskavesszős. Jelzés: M D 1848;
1863-369.
Fa, vasszerkezet, gömbölyű cső, előltöltős.
Fa, cizelált gyutacsos vasszerkezet, faragott fabetét a tuson, nyolcszögletű
cső.

55.122.1 / 1955

puska / katonai

1

55.123.1 / 1955

puska / vadorzó

1

55.124.1 / 1955

vadászpuska

1

55.125.1 / 1955

vadászpuska

55.126.1 / 1955

19. század közepe

1

Gyutacsos szerkezetű, fa, vasszerkezet, gyémántcsiszolásos fabetét, egy
vasgyűrű.

19. század

kancsuka

1

Ágból készült bot két korongszerű, font szíjrésszel, alján is fonadékkal, ott
hozzá csatlakozó font szíj, légycsapó-szerű végződéssel. Orosz (?).

ismeretlen

55.126.2 / 1955

puskaportartó

1

Fa, majdnem gömbölyű, szája kerek lyuk, oldalt egy-egy kacs. Orosz (?).

ismeretlen

55.127.1 / 1955

kancsuka

1

Egyszerű kerek kerületű pálca rátekert bőrszíjjal és hozzá erősített font
ostorszíjjal. Orosz (?).

ismeretlen

55.127.2 / 1955

puskaportartó

1

55.128.1 / 1955
55.129.1 / 1955

pisztoly
pisztoly

1
1

55.130.1 / 1955

pecsétnyomó / Kenyeri és kecskédi Cziráky-uradalom

1

55.131.1 / 1955

pecsétnyomó / Zaviercic város

1

55.132.1 / 1955

pecsétnyomó / Tóth-alapítvány

1

55.133.1 / 1955

pecsétnyomó / katonatiszti (?)

1

Nikkelezett vas, ovális, címer: négy fa és ágyúgolyók. Szögletes vasnyél.

19. század

55.134.1 / 1955

pecsétnyomó / Jos Pipper

1

Sárgaréz, tojásdad alakú. Kiterjesztett szárnyú sas. Jos. Pipper.
Négyszögletes, hosszú nyél.

19. század

55.135.1 / 1955

pecsétnyomó / Gensel Ádám orvos

1

Vas, címer. I. A. G. PHIL ET MED DOCTOR. Nyolcoldalas tagolt vasnyél,
lyukas.

1700 körül

55.136.1 / 1955

pecsétnyomó / Soproni Történészeti Egyesület

1

Ovális alak, az ívek egymást átvágják. Réz. A városcímer 3 tornya alatt
középkori férfialak. S. SOD. HISTORIDO-HRD (?) H THEOLOGIAE
SOPRON. Nikkelezett vas és esztergályozott fa.

1867 körül

55.137.1 / 1955

pecsétnyomó / Zaviercic város

1

55.138.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Fa, körtealakú, sima, csak esztergályozott szája közelében van két gomb.
Orosz (?).
Fa, vasszerkezet, kovás. Csöve végén és agyán réz (?) borítás.
Fa, vasszerkezet, ezüstveretek, ezüstberakások.
Vas. Ovális alak, kilencágú korona alatt Cziráky-címer. SIGILL OFF
DOMIN KENYERI ET KECSKED. Vasnyél.
Bronz, a város koronás címere, lengyel felírás. Fanyél.
Ezüst, tojásdad alakú, címerrel. SIG FUND TOTHIANAE PAUP
SOPRONII. Hosszú nyolcszögletes nyél, vasból.

Réz, kerek, koronás címer, lengyel felirat. Esztergályozott fanyél.
Sárgaréz, kerek, négyrekeszes címer: 3 csillag, kereszt, rozetta, hasábok.
Felírása kibetűzhetetlen.

19. század
18. század
18. század

19. század
19. század

ismeretlen
18. század
18. század
ismeretlen
19. század
1780 körül

19. század
18. század

Sárgaréz, ovális. Kardos oroszlán kereszttel, lámpásforma alakzat. G K
betűk. Réznyél.
Ovális, réz. Címeres, négy rekeszes pajzs. Tagolt réznyél.
Réz, kicsi alak, ovális: csizma N V betűk.
Sárgaréz, ovális, a püspöki kalap alatt két oroszlán címerrel. Szögletes
nyél.

55.139.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.140.1 / 1955
55.141.1 / 1955

pecsétnyomó
pecsétnyomó / csizmadia

1
1

55.142.1 / 1955

pecsétnyomó / püspöki

1

55.143.1 / 1955

pecsétnyomó / Voss-árvaház

1

Ezüst pecsételő a Voss család címerével: SIGILLUM ORPHANOTROPHII
VOSSIANI 1771. Nyolcszögletű nyél sárgarézből.

55.144.1 / 1955

pecsétnyomó / egyházi

1

Ezüst, nyolcszögletes. Bárány zászlóval. AGNUS DEI TOLERENS
PECCATA MUNDI. Nyele felfelé vastagodó nyolcszögletű vas.

18.század

55.145.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron

1

Tojásdad alak, a város címere két csillaggal és nyitott kapuval.
OEDENBURG. Vas. Esztergályozott, körtealakú fanyél.

19. század

55.146.1 / 1955

pecsétnyomó / Voss-árvaház

1

Vas, tojásdad alakú. SIGILLUM ORPHANOTROPHII VOSSIANI 1771.
Vasnyél.

55.147.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Réz, nyolcszögletű, két szőlőfürt közt sarló; M F betűk. Tagolt, rövid nyél.

18. század vége

55.148.1 / 1955

macskakő

1

Réz, ovális, két oroszlán kerékkel és késsel; P I betűk. Tagolt réznyél.

19. század eleje

55.149.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Réz, kígyó tekerődzik két fa közt, két csillag, sárkányfej. Tagolt réznyél.

18. század

55.150.1 / 1955
55.151.1 / 1955
55.152.1 / 1955
55.153.1 / 1955
55.154.1 / 1955

pecsétnyomó
pecsétnyomó
pecsétnyomó / posztónyíró
pecsétnyomó
pecsétnyomó

1
1
1
1
1

18. század
18. század
19. század
19. század
19. század

55.155.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron

1

Réz, ovális alak, címer, alatta két csizma, GM. Kis, tagolt nyél.
Réz, kerek, kereskedő jelvények.
Réz, korona és két posztonyíró olló.
Réz, szögletes, S L bárd. Háromszögletesen végződő réznyél.
Réz, ovális, címer, C C L, madárfejes réznyél.
Vas, kerek, a város címere és felírás SIG CIVITATIS SOPRONIENSIS.
Kettős szögletes nyél.

55.156.1 / 1955

pecsétnyomó / Rácalmási plébánia

1

55.157.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.158.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.159.1 / 1955

pecsétnyomó / mészáros

1

55.160.1 / 1955

vadászkés

1

55.161.1 / 1955

pecsétnyomó / soproni állami főreáliskola

1

Réz, ovális, réznyél. Nepomuki Szt. János hídon álló alakja. SIGILLUM
PAROCHIAL RETALMASIENSIS 1821. Nyolcszögletes réznyél.
Réz, nyolcszögletes, L K betűk cirádák közt; nyele tagolt.
Ezüst, ovális, két oroszlán szőlővel, J R betűk. Nyele kettős áttört ezüst
lap.
Ezüst, ovális, ugró ökör, H I betűk. Nyele két egymásra támasztott trébelt
lap, köztük ezüstgolyó.
Vaspenge, rovátkolt famarkolata rézverettel.
Réz, ovális. ÁLLAMI FŐREÁLTANODA SOPRONBAN. Esztergályozott
nyél, fekete fa.

18. század vége
18. század
18. század
19. század
1771

1771

19. század
1821
19. század
18. század
18. század
18. század
ismeretlen

55.162.1 / 1955

pecsétnyomó / Zappert Miksa

1

55.163.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Réz, ovális alak, felírása: MAX ZAPPERT Ödenburg. Esztergályozott
fanyél.
Kerek, réz, vasnyél. E D betűk (?).

55.164.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Réz, egyszerű, téglalap, sarkain letompítva G S. Esztergályozott fanyél.

19. század

55.165.1 / 1955
55.166.1 / 1955
55.167.1 / 1955
55.168.1 / 1955

pecsétnyomó
pecsétnyomó
pecsétnyomó
pecsétnyomó

1
1
1
1

Réz, ovális, nemesi címer, szögletes réznyél.
Vas, forgatható, címer, díszes fogantyú.
Vas, kerek, magyar címer E S BRUGG. Vasnyél.
Réz, nyolcszögletes, szögmérők, A N betűk. Réznyél.

19. század
19. század
19. század
19. század

55.169.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Vas, szögletes, letompított sarkakkal, J H gót betűk. Vasnyél, karika.

19. század

55.170.1 / 1955

pecsétnyomó / kereskedő

1

Réz, ovális, kereskedő jelvények és M G betűk. Réznyél.

55.171.1 / 1955

pecsétnyomó / Artner család

1

Vas, ovális, ötágú korona és A L C (Artner Ludwig Carl) betűk. Vasnyél.

19. század 1. fele

55.172.1 / 1955
55.173.1 / 1955
55.174.1 / 1955
55.175.1 / 1955
55.176.1 / 1955

pecsétnyomó
pecsétnyomó
pecsétnyomó
pecsétnyomó
pecsétnyomó / papi

1
1
1
1
1

19. század
18. század
18. század
19. század
18. század

55.177.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Bronz, ovál, A L kezdőbetűk. Tagolt, vékony nyél.
Réz, ovális, címer. SOMOGY GORG F S. Áttört levélindás réznyél.
Réz, ovális, címer. Vékony, oldalt kiszélesedő réznyél.
Réz, ovális, J B betűk. Oldalt kiszélesedő réznyél.
Ezüst, ovális. Korona, kehely, M F betűk. Sisakszerű nyél.
Réz, ovális, pajzsban J és szív, címer. Feltűnően lapos nyomó és lapos
nyél.

55.178.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Réz, szögletes, letompított sarkokkal. Címer. W F - Z L H. Réznyél, oldalt
kiívelő.

19. század

55.179.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Bronz, kerek. Kéz, szőlőfürt, T K betűk. Bronz, oldalt kiszélesedő nyél.

19. század

55.180.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.181.1 / 1955
55.182.1 / 1955

pecsétnyomó
pecsétnyomó

1
1

55.183.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.184.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.185.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.186.1 / 1955

pecsétnyomó / Artner Jenő

1

55.187.1 / 1955

pecsétnyomó

1

Bronz, ovális. Korona alatt tükörmonogram, szabálytalanul áttört nyél
állatfejjel.
Réz, ovális. Korona tükörmonogrammal, réznyél áttörve.
Réz, ovális. Tükörmonogram, korona, áttört, fonatos nyél állatfejjel.
Réz, kerek. O T betűk, két szőlőfürt, oldalt kiszélesedő, átlyuggasztott
réznyél.
Bronz. Tojásdad alakú, címeres.
Bronz, ovális, szőlőfürt, kés, virág, M A. A nyél keskeny, oldalt csúcsban
kiível.
Réz, ovális, A J betűk összefonva. Négyoldalas réznyél.
Réz, kerek, gótizáló felirata nehezen olvasható, 1368-as évszám és egy
vitéz. Szalonak. SIGL V ST SCHLAFININ. Szögletes vasnyél.

19. század
19. század

19. század eleje

18. század

18. század
18. század
18. század
19. század
18. század
19. század
19. század 2. fele
19. század

55.188.1 / 1955

pecsétnyomó

1

55.189.1 / 1955

pecsétnyomó / trieszti biztosítási társaság

1

55.190.1 / 1955

pecsétnyomó / Kretschy Ferenc

1

55.191.1 / 1955

pecsétnyomó / soproni izraelita hitközség

1

55.192.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron város

1

55.193.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron város

1

55.194.1 / 1955

pecsétnyomó / Berecz Ábel

1

55.195.1 / 1955

pecsétnyomó / soproni állami főreáliskola

1

55.196.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron telekkönyvi hivatala

55.197.1 / 1955

Ezüst, ovális, ötágú korona, pipaszerű alakzat, J S betűk. Nyele hat
pálmalevélből.
Réz, osztrák címer. Agenschaft der k. k. Priv. Azienda Assicuratrice Triest.
Vasnyél.
Vas, kerek, vésett mezők közt a név. Négyszögletes vasnyél.
Réz, kerek. Két Mózes-tábla RABINATS-VERWESER DER ISR CULTUS
GEMEINDE OEDENBURG.
Ezüst, a város címere. SIG OFFIC DOMINAI L R CIV SOPRON. Zömök
vasfoganytú, gulával a tetején.

18. század
19. század
19. század
19. század 2. fele
19. század eleje

Vas, FIL KAS SIG DER KÖNIG FREYSTADT ODENBURG 1789. Magyar
címer. Szögletes vasnyél.
Bronz. Névjelzés, ovális. Esztergályozott nyél.
Kerek, réz. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA SOPRONBAN 1876. Esztergályozott
fanyél.

19. század

1

Kerek, réz. Városcímer. Sopron város telekkönyvi hivatalának pecsétje.
Esztergályozott fanyél.

19. század

pecsétnyomó / Berecz Ádám

1

Bronz, ovális. Berecz Ábel köz- és váltóügyvéd Sopronban.
Esztergályozott fanyél. Berecz 48-as párti politikus és országgyűlési
képviselő volt.

19. század

55.198.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopronvármegyei Régészeti Társulat

1

Réz, csúcsban végződő ovális alak. Felirata: Sopron Megyei Régészeti
Társulat. Esztergályozott fanyél.

55.199.1 / 1955

pecsétnyomó / Schreiner Károly ügyvéd

1

Szögletes, réz. Dr. Schreiner Károly köz- és váltóügyvéd Sopronban
Templom u. 3. Esztergályozott fanyél.

19. század

19. század

1789

1876

1885

55.200.1 / 1955

óra / ellenőrző

1

Hengeres réztok, fent kerek, üvegezett nyílással, oldalt gömb és rézkarika.
Belsejében óralap, felette keresztben 4 rézlécecske, egy felcsapható
rézpálcika W. Schönberger Wien jelzéssel. A Tűztoronyban volt
használatban.

55.201.1 / 1955

pecsétnyomó / Árpád vadásztársaság

1

Kerek, szarvasagancs. Árpád vadásztársaság Őriszentmiklós. Agancs közt
feszület. Réznyél puttófomájában, fent lapos gomb.

1900 körül

55.202.1 / 1955

pecsételő / 76. gyalogezred

1

Kerek, réz, fafogantyú. KOMMANDO DES K U K
INFANTERIEREGENTES FRH V SALLIS SOGLIO No 76.

ismeretlen

55.203.1 / 1955

pecsételő / Szilvássy Márton ügyvéd

1

55.204.1 / 1955

pecsételő / reáliskola könyvtára

1

55.205.1 / 1955

pecsételő / grófi

1

55.206.1 / 1955

pecsételő / Wilfing József festő

1

55.207.1 / 1955

pecsételő / Sopron

1

Réz, ovális, részben réz-részben esztergályozott fanyélen. Köz és
váltóügyvéd Szilvássy Márton Sopronban.
Réz, ovális, fanyél. Soproni állami reáliskola ifjúsági könyvtára 1876.
Réz, hasonló nyéllel, urnaszerű taggal, amelynek két oldalán lófej néz ki.
Hétágú korona, összeolvadt, kivehetetlen monogram.
Réz, bécsi mosónő teljes alakja, a pecsételő maga kerek: Wilfing.
Vasra illesztett rézlap, kerek, esztergályozott nyél. SZABAD KIRÁLYI
SOPRON VÁROS PECSÉTJE. Címer.

ismeretlen
1876
ismeretlen
ismeretlen
1840 körül

Gumi. Vékony nyélen; körtealakú. SOPRONI MÚZEUM 1885.
Vas. Kerek, rövid, tagolt nyéllel. K. K. Steuer Amt in Oedenburg.
SOPRONI CS K ADÓHIVATAL.
Kerek, réz, esztergályozott nyél. SOPRON 1918 MUZEUM.
Fanyél, rézszerkezet, vaspecsét, kerek. Sz. K. Sopron Város kapitányi
hivatala. A város címere.

20. század

1

Rézszerkezet, vaspecsét, fanyél. Sz. Kir. Sopron Város kapitányi hivatala.

19. század

1
1

55.218.1 / 1955

pecsétnyomó / Soproni Múzeum

1

55.219.1 / 1955

pecsétnyomó / babóti körjegyzőség

1

55.220.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron város reáltanodája

1

55.221.1 / 1955

bélyegző

1

55.222.1 / 1955

pecsétnyomó / Széchenyi reáliskola

1

Fémszerkezet, levált gumibélyegző.
Fa, S V 1875. Ovális alak.
Gumibélyegző. Kerek. MUZEUMOK ÉS KÖNYVTÁRAK ORSZÁGOS
FELÜGYELŐSÉGE. Esztergályozott fanyél.
Gumibélyegző. BRENNBERGER BERGKNAPPEN FROHSINN. Líra.
Réz, négyszögletes, címer betűk nélkül. Esztergályozott fanyél.
Fém, kerek. Esztergályozott nyél. SOPRONVÁRMEGYE ÉS SOPRON SZ
KIR VÁROS EGYESITETT MUZEUMA 1896.
Réz, ovális, esztergályozott fanyél. Kerületi jegyzőség Babót 1856.
Kerek, réz, esztergályozott nyél. SZAB. KIR SOPRON VÁROS
REÁLTANODÁJÁNAK PECSÉTJE.
Réz. N betű; durván faragott fanyél.
Réz, nyolcszögletes, nyél nélkül. Körben: SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI
ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUM 1876.

20. század
1875

55.216.1 / 1955
55.217.1 / 1955

géppecsételő / Soproni Múzeum
pecsétnyomó / Sopron vármegye
pecsétnyomó / Múzeumok és könyvtárak
főfelügyelősége
pecsétnyomó / brennbergi Frohsinn dalárda
pecsételő / nemesi (ismeretlen)

55.223.1 / 1955

pecsétnyomó / Széchenyi reálgimnázium

1

55.224.1 / 1955

pecsételő / Sopron vármegye

1

55.225.1 / 1955

pecsétnyomó / Széchenyi reáliskola

1

55.226.1 / 1955

pecsételő / soproni reáliskola

1

Bronzozott vas, kerek. Magyar címer. M KIR ÁLLAMI FŐREÁLTANODA
SOPRONBAN 1876.

19. század

55.227.1 / 1955

pecsétnyomó / ismeretlen főrangú

1

Vas, ovális alakú: ötágú korona alatt két egyszarvú közt négy ábrázolás
koronával; írás nincs.

18. század

55.228.1 / 1955

pecsétnyomó / pozsonyi természettudományi társaság

1

Vas, ovális: A Természettudományi és orvosi Egylet Pozsony.

55.229.1 / 1955

pecsétnyomó / Széchenyi reáliskola, kis

1

Kis kerek, réz: SOPRON ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA
IGAZGATÓSÁGA 1876.

55.230.1 / 1955

pecsétnyomó / soproni reáltanoda

1

55.231.1 / 1955

bélyegző / Sopron város

1

55.208.1 / 1955

pecsétnyomó / Soproni Múzeum; kis

1

55.209.1 / 1955

pecsételő / soproni adóhivatal

1

55.210.1 / 1955

pecsétnyomó / Soproni Múzeum

1

55.211.1 / 1955

géppecsételő / soproni városkapitányság

1

55.212.1 / 1955

géppecsételő / soproni városkapitányság

55.213.1 / 1955
55.214.1 / 1955
55.215.1 / 1955

1
1
1

Réz, szögletes, csipkés körben a magyar címer SOPRONI ÁLLAMI
SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IGAZGATÓSÁGA 18-76.
Réz, kerek, nyél nélkül. A megye címere írás nélkül.
Kerek, réz. SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA
IGAZGATÓSÁGA 1876.

Bronzozott vas, kerek, Sopron címere. SZ KIR SORPON VÁROS
FŐREÁLTANODÁJA 1868.
T alakú vaskos bélyegző a Tűztoronnyal.

ismeretlen
1918
19. század

20. század
20. század
19. század
1896
1856
1876
19. század
ismeretlen
20. század
19. század
20. század

19. század 2. fele
20. század
19. század
20. század

55.232.1 / 1955

pecsétnyomó / soproni szegényház

1

Réz, lapos, T kivágású, egymásra forduló részek gombbal. Száraz
pecsételő. ARMENVERSORGUNGS HAUS OEDENBURG.

19. század

55.233.1 / 1955

súly / 1 kg-os

1

Vas, hatszögletű hasáb. Felső része mélyített, ebben két gomb és 1 kg
felírás. Fenekén mélyített körben szív és benne 4 számjegy.

19. század

55.234.1 / 1955

verőtőke / soproni állami leánygimnázium

1

Téglalapalakú vaslapba szeletelt henger, fent a gimnázium erkélye és a
Tűztorony. ÁLLAMI LEÁNYGIMNÁZIUM SOPRON.

20. század

55.235.1 / 1955

verőtőke / erdészeti egyesület

1

Vas; hengeres alak, felső peremébe bevésett pajzs levéllel és
olvashatatlan írással.

20. század

55.236.1 / 1955

verőtőke / Sopron város

1

Vas; nagyjából hengeres alak. A Tűztorony babérkoszorúban, a szalagok
áthaladnak a törzsén.

19. század

55.237.1 / 1955

pecsétnyomó / Palais royal

1

55.238.1 / 1955
55.239.1 / 1955

verőtőke / Sopron vármegye pecsétjének
verőtőke / soproni tűzoltó egyesület

1
1

Szögletes fára szerelt vaspecsét ovális alakban, címer és ma már
olvashatatlan francia felírás.
Hengeres alak, vas, a megye címere.
Vas, hengeres, felső lapján tűzoltó-jelvények, olvashatatlan írás.

55.240.1 / 1955

pecsételő / soproni reáliskola

1

Vas, kerek, kis nyéllel. Sz. Kir. Sopron Város reáltanodája. A városi címer.

55.241.1 / 1955

verőtőke / adakozó felírás

1

55.242.1 / 1955

verőtőke / polgárőrség

1

55.243.1 / 1955

verőtőke / Sopron vármegye, Csepreg, Kőszeg közös

1

55.244.1 / 1955

verőtőke / izraelita hitközség

1

55.245.1 / 1955

verőtőke / postai

1

Vas, hengeres. Felső kerek lapján csillagba írt 75-ös szám. SOPRONI
IZRAELITA HITKÖZSÉG.
Vas, kerek, hengeres alak. Postai kürt.

55.246.1 / 1955

verőtőke / Hubertus egyesület

1

Vas, hengeres, szívalakban Turul, Hubertus felírás és 1930-as évszám.

55.247.1 / 1955

verőtőke / országos ügyvédszövetség soproni
vándorgyűlése

1

Vas, hengeres alak. ORSZÁGOS ÜGYVÉD SZÖV SOPRONI
VÁNDORGYŰLÉSE. Üres pajzs és paragrafusjel.

55.248.1 / 1955

verőtőke / soproni

1

Hengeres, felső részében egyre kisebbedő körökkel. Vas. A Tűztorony.
CIVITAS FIDELISSIMMA 1858-1898.

20. század

55.249.1 / 1955

verőtőke / Soproni Hadastyán Egyesület

1

Vas, hengeres, fent szélesebb körrel. Hadastyán jelvények SOPRONI I
KAT HAD EGY.

19/20. század

55.250.1 / 1955

verőtőke / Sopron város

1

55.251.1 / 1955
55.252.1 / 1955

verőtőke / Soproni Zeneegyesület
verőtőke / csornai Iparos Dalkör

1
1

55.253.1 / 1955

verőtőke / Soproni Hadastyán Egyesület

1

Vas, hengeres. Turul, kereszt, címer: ADAKOZZUNK HŐSENK
CSALÁDJÁNAK.
Vas, hengeres, régi városi címer POLGÁRŐRSÉG 1914.
Vas, hengeres, fent fogyó nagyságú körökkel Kőszeg címere.
SOPRONVÁRMEGYE CSEPREG KŐSZEG.

Hengeres alak, kerek mezőben a város címere a sas és a foszlányok
nélkül.
Hengeres. Líra körirattal: SOPRONI ZENEEGYESÜLET.
Vas, hengeres. Líra. CSORNAI IPAROS DALKÖR 1881.
Vas, hengeres. Fent fogyó átmérőjű körök. A város háromtornyos címere;
SOPRONI HADASTYÁN EGYESÜLET.

19-20. század
19. század
20. század
19. század 2. fele
1914-1918
1914
1906
20. század
20. század
1930
19/20. század

19. század
19-20. század
20. század
19-20. század

55.254.1 / 1955

verőtőke / izraelita hitközség

1

Vas, hengeres. Felső kerek lapján csillagban 10-es szám. Soproni Izraelita
Hitközség.

20. század

55.255.1 / 1955

verőtőke / Törekvés sportegylet érméjé

1

Vas, hengeres, fent fogyó átmérős körökkel SOPRONI TÖREKVÉS
SPORT EGYLET EMLÉK ÉRME, a középen 10 ÉVES JUBILEUMI.

20. század

55.256.1 / 1955

verőtőke / izraelita hitközség

1

Vas, hengeres, felső kerek lapján csillagban 20-as szám. Soproni Izraelita
Hitközség.

20. század

55.257.1 / 1955

verőtőke / Soproni Tornaegyesület

1

Vas, hengeres, háromtornyos városcímer, tornaszerek. SOPRONI
TORNAEGYESÜLET 1868.

20. század

55.258.1 / 1955

verőtőke / Sopron vármegye

1

Vas, hengeres alak, felső részén kiemelkedő körben domborított
megyecímer.

19. század

55.259.1 / 1955

verőtőke / Soproni Hadastyán Egyesület

1

55.260.1 / 1955

verőtőke / líceumi diáksapka plakettjéé

1

55.261.1 / 1955

verőtőke / Sopron város

1

55.262.1 / 1955

verőtőke / Sopron város

55.263.1 / 1955

Vas, hengeres. Hadastyán jelvények kalpaggal: SOPRONI I KAT HAD
EGY.
Vas, hengeres. Pajzsban L betű SOPRONI ÁG H EV LICEUM.
Vas, hengeres, felső részén lecsapott szélű. A város címerének foszlányai,
a kétfejű sas, a címer helye üres. CIVITAS FIDELIS

20. század

1

Vas, hengeres, kerek felső részén a város teljes címere a kétfejű sassal.

19. század

verőtőke / soproni leánygimnázium énekköre

1

Vas, hengeres. Fent kis körben líra és LEÁNYGIMNÁZIUMI DALOSKÖR.

20. század

55.264.1 / 1955

fejkötő

1

Préselt fehér bőr indadíszítéssel, csipkeszegéllyel.

19. század

55.265.1 / 1955

verőtőke / DTE

1

Vas, hengeres, írástekercsen DUNÁNTÚLI TURISTA EGYESÜLET 1903.

20. század

55.266.1 / 1955

verőtőke / Soproni Automobil Egyesület

1

55.267.1 / 1955

verőtőke / tengerészegyesület

1

55.268.1 / 1955

súly / 2 kg-os

1

55.269.1 / 1955

mérleg / finom

1

Vasváz, egy kis kerek és egy háromszögletes réztányérka, csiptető, egy
rézsúlyocska, hosszúkás fadoboz, felső lapján vonalas dísszel.

19. század

55.270.1 / 1955

tok / mérlegé

1

Egyszerű fadoboz, belsejében egy nagy rekesz a mérlegnek és 5
súlyoknak, egy fedeles kis fiók.

ismeretlen

55.271.1 / 1955

mérleg / finom

1

Vasváz, két kerek réztányér. A súlyok és a tok nincsenek meg, csak a
fogó.

19. század

55.272.1 / 1955

súlykészlet / négy kisebb súllyal

1

Sárgaréz. A tartó fedéllel és kapcsolóval, a kisebb súlyok is
edényformájúak.

19. század

55.273.1 / 1955

övcsat / orosz

1

A cári hadseregben volt használatos. Sárgaréz címeres kétfejű sas,
karmaiban országalma és kormánypálca.

1914-1918

55.274.1 / 1955

verőtőke / izraelita hitközség, Sopron

1

Vas, hengeres, felső kerek lapján csillagba írt 100-as szám. SOPRONI
IZRAELITA HITKÖZSÉG.

20. század

Vas, téglaalapú. A Tűztorony, aljában 3 címer. SOPRONI AUTOMOBIL
EGYESÜLET MAGYAR OSZTRÁK KUPA 1933.
Vas, téglalap alakú. Magyar korona, babérágak, horgony.
Vas, hatszögletes, felső mélyített mezejében 2 kg. Két gomb
hitelesítésekkel. Fenekén kerek mélyített mezőben szív H betűvel.

ismeretlen

19. század

20. század
20. század
19. század

55.275.1 / 1955
55.276.1 / 1955

pecsétnyomó / Sopron
pecsétnyomó / Lövő

1
1

55.277.1 / 1955

pecsétnyomó / brennbergi Vidámság énekkar

1

55.278.1 / 1955

pecsétnyomó / Széchenyi reáliskola

1

Négyzetes alak, csipkés szélű körben a kis magyar címer; SOPRONI
ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM IGAZGATÓSÁGA 1876.

20. század

55.279.1 / 1955

pecsételő / Széchenyi gimnázium

1

Réz, nyolcszögletű, beléírt körben: SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI
ISTVÁN REÁL GIMNÁZIUM IGAZGATÓSÁGA 1876.

20. század

56.1.1 / 1956

zászló / városi gárda

1

Fehér és rózsaszínű selyem, hímzés. Mindkét oldalán a városi címer.
Aranyhímzésű szalag: PETER GEROMETA ANNO 1801. Rúdja vörös,
aranyozott rézgömb, végén a város címere kivágva.

1801

1

Fehér selyem, rózsaszínű, szürke és fehér sávokkal. Hímzés. Mindkét
oldalán koronás kétfejű sas, mellén a város címere. FAHNE DER
BEWAFFNETEN BÜRGERSCHAFT DER KÖNIGL. FREYENSTADT
OEDENBURG 1809. VON IHRO HOCH F DURCHLAUCHT ANNA
ESTERHÁZY GEBOHRNE GRAFFIN WEISSENWOLF ALS FAHNEN
MUTTER AUS PATRIOTISCHEN EIFER DER OEDENBURGER
BEWAFFNETEN BÜRGERSCHAFT HULDREISCHT GEWIDMET.
Rózsaszínű szalag arany hímzéssel. Vörös rúd, szívalakú lándzsavég
címerrel.

1809

1

Fehér selyemből, oldalain piros-fehér-zöld szelvényekkel, arany rojtokkal.
Egyik oldalán a vármegye festett címere, a másikon a magyar koronás
címer. Farúd, kékre festve, ezüstözött lándzsacsúcs rézből, az egyiken V.
F., a másikon magyar címer.

1848

1848

56.2.1 / 1956

56.3.1 / 1956

zászló / soproni gyalogos polgárőrség

zászló / Sopron vármegye (1848)

Kofferforma, vas, a Tűztoronnyal.
Kerek, vas, címerrel, Esztergályozott fanyél. OPPIDI LOVEO.
Gumibélyegző, esztergályozott fogantyú. BRENNBERGI VIDÁMSÁG
DALÁRDA. Líra.

20. század
19. század
20. század

56.4.1 / 1956

zászló / soproni diákok (1848)

1

Selyem arany rojtokkal. Nemzeti színű. Egyik oldalon fehér alapon magyar
koronás kiscímer piros bársonyból, felirása GYŐZNI VAGY HALNI. A
másik oldalon lant felett a magyar korona és ISTENÉRT HAZÁÉRT
SZABADSÁGÉRT. Barna rúd, rézgömbös lándzsavég a magyar
kiscímerrel.

56.5.1 / 1956

zászló / Sopron város, II. Rákóczi Ferenc temetésén

1

Piros-fehér-zöld színű vászonszövet, mindkét oldalán a város hímzett
címere, felirata: Sopron szabad királyi város. Vörös és fehér sávos rúd,
végén fagömbbel.

1906

56.6.1 / 1956

zászló / török

1

Sárgás szövet, egyik oldalán török írás, kard és félhold, a másik oldalon
üres. Barnára festett rúd, végén vasszurony.

1878

56.7.1 / 1956

zászló / soproni lovas polgárőrök

1

Egyik oldalán kék alapon rózsaszínű hímzéssel kétfejű sas császári
koronával, másik felén rózsaszínű alapon rózsaszínű hímzés: Sopron
címere. Vörösre festett rúd, csillagalakú sárgaréz véggel. Két arannyal
hímzett fehér szalag a következő felírással: DIE STIFTER DES CORPS
DEN NACHFOLGERN ALS FÜHRERIN ZUM WOHL DER VATERSTADT
GRAFFIN JULIANNA SZÉCHENYI GEBOHRNE GRAFFIN FESTETICH
ALS FAHNEMUTTER. A másikon: FRANZ DER ERSTE 1809. FÜR GOTT
KÖNIG UND VATERLAND.

1809

1791

56.8.1 / 1956

zászló / soproni polgári lövészek

1

Zöld selyem, festés. Egyik oldalon a város festett címere. H. R.
FAENRICH DES LÖBL. SCHARFSCHITZEN KORPS 1791. A másik
oldalon magyar koronán kétfejű sas, L II, felírása azonos a másik
oldaléval. Aranyozott, hímzett vörös szalag II. Lipót és Sándor nádor
pergamenre festett képével. Esztergályozott rúd, végén sárgarézből
kétfejű sas.

56.9.1 / 1956

címer / halottas, Artner Wolfgang

1

Papír, vízfestés. Az Artner család címere. Felette Perill. ac. Gen. Dom.
Wolffgangus Artner. I. cottus Sopr. Tblae Iudriae Assessor. Lent: Nat. d.
24 Febr. 1745. Obiit d. 11. Nov. 1799.

1799

1806

1827

56.10.1 / 1956

címer / halottas, Artner Vilmos

1

Papír, vízfestés. Az Artner-címer. Fent félkörben SPECT: DNUS: IOAN:
VILHELMUS ARTNER, I: COTTUS Castr.Tlae Jud Assor: et Compl: I:
Famil: Caarum Director. Lent: Natus 29. Oct. 1728. Denat. 24a Juny 1806
Ano Aet. 78.

56.11.1 / 1956

címer / halottas, Artnerné Asbóth Mária Erzsébet

1

Papír, vízfestmény. Az Artner család címere. Felső részén szakadt, az
írásból olvasható még: om Maria Elisabetha am Artner L R que Cittis
Sopro entaoris Consors. Lent: Nat die 29 Apr. 1776. Den. 13 Aug. 1827

56.12.1 / 1956
56.12.2 / 1956

cipő / báli (jobb lábra)
cipő / báli (bal lábra)

1
1

Bőrtalp, selyem anyag, ezüstös színben, magas szár.
Bőrtalp, selyem anyag, ezüstös színben, magas szár.
Hosszú lúdtoll alakú, a szár végén acél (?) toll. Hosszúkás, zöld
bársonnyal bevont tokkal, ennek belsejében a selyem bélésen jelzés
Schönvald Ede ékszerész Arad alapitatott 1835 (?). Varga Ottó (18531917) történetíróé volt.

19. század 2. fele
19. század 2. fele

56.13.1 / 1956

toll / arany

1

56.14.1 / 1956

szalag / anyakönyvvezetői

1

56.15.1 / 1956

szalag / anyakönyvvezetői

1

56.16.1 / 1956

űrmérték / 3/16 iccés

1

Fa. Vékony, kerek talp, alul enyhén kidagadó test, néhány vonallal tagolt.

19. század közepe

56.17.1 / 1956

űrmérték / 3/16 iccés

1

Fa, kerek, alacsony talp, alul kissé kidagadó test, néhány vonallal tagolt.

19. század közepe

56.18.1 / 1956

űrmérték / 1/2 iccés (meszelyes)

1

Fa, kerek, talp, hosszú test, behúzódó nyak, kerek lezárás. 1861-es
hitelesítés bevésve.

19. század közepe

Vörös ripszselyem igen enyhén nyomott mintázattal.
Ripsz, nemzeti színű, rátét: magyar koronás címer, ripszanyagból, arany
hímzéssel.

1875-1900
1919
1900-1925

56.19.1 / 1956

űrmérték / 1 iccés (fél pintes)

1

Magas alak, kerek talp, behúzott nyak, kerek lezárás 1867-es, bevésett
hitelesítő jeggyel.

19. század közepe

56.20.1 / 1956

űrmérték / 1 literes

1

Ón, hengeres test, füllel. Fenekén bélyeg: C. Machionini Ödenburg.
Bevésve 1l. Három hitelesítő jegy.

19. század 2. fele

56.21.1 / 1956

űrmérték / 1 literes

1

Ón, füles, hengeres alak. Jelzése: C. Machionini Ödenburg. Palástjába
bevésve 1l. Négy hitelesítő bélyeg.

19. század 2. fele

56.22.1 / 1956

űrmérték / 1/2 literes (5 dl-es)

1

Ón, füles pohár, hengeres testű, fenekén bélyeg: Machionini in Ödenburg.

19. század 2. fele

56.23.1 / 1956

űrmérték / 1/2 literes (5 dl-es)

1

19. század 2. fele

56.24.1 / 1956

űrmérték / 1/2 dl-es

1

56.25.1 / 1956

űrmérték / 1 dl-es

1

56.26.1 / 1956

űrmérték / 1 dl-es

1

Ón. Füles, hengeres test, fenekén C Machionini in Ödenburg.
Ón, hengeres alak, füllel. Bevésve 005 l. 96, két hitelesítő jegy. Fenekén
C. Machionini Oedenburg.
Ón, hengeres alak, füllel. Fenekén jelzés: C. Machionini Oedenburg.
Ón, hengeres alak, füllel. Bevésve 1 dl. 4 mértékhitelesítés. Fenekén
jelzés: C. Machionini Ödenburg.

56.27.1 / 1956

űrmérték / 2 dl-es

1

Ón, hengeres alak, füllel, oldalán bevésett 2 dl, négy hitelesítő jegy.
Fenekén C. Machionini Ödenburg.

19. század 2. fele

56.28.1 / 1956

űrmérték / 1/4 iccés

1

Ón, felfelé keskenyedő test, hajlított fül, belül fent kampó. Elkopott soproni
városjegy, 868 hitelesítő jegy. Belül a fenekén elmosódott jegy, soproni
(?).

19. század közepe

56.29.1 / 1956

űrmérték / 1/2 iccés

1

Ón, felfelé keskenyedő test, hajlított fül, vaskos talp. Felső peremén
soproni városjegy, hitelesítő jegy 868, OE, fenekén belül soproni (?) jegy
töredéke.

19. század közepe

56.30.1 / 1956

űrmérték / 1 iccés

1

Ón, hajlított fül, vastag peremű talp, felfelé keskenyedő test. Soproni
bélyeg, 868 és Oe hitelesítő jegy. Fenekén belül elmosódott bélyeg.

19. század közepe

56.31.1 / 1956

űrmérték / 1/4-es

1

Ón, kerek, lapos, keskeny peremű talp, kidagadó test, csőrformára
kalapált felső perem, belül kampóval. Hitelesítő jegyek: kétfejű sas, Oe és
862.

19. század közepe

56.32.1 / 1956

űrmérték / 1/4 iccés

1

Ón, kerek, peremtelen talp, hasas test, kifelé szélesedő lezárás, belül
kampóval, kiöntővel. Hitelesítése: Oe, talán 1868, kétfejű sas.

19. század közepe

56.33.1 / 1956

űrmérték / 1/2 iccés

1

Ón. Peremtelen talp, hasas test, kerek peremű, belül kampós felső rész.
Hitelesítése: osztrák sas, Oe.

19. század közepe

56.34.1 / 1956

űrmérték / 1 iccés

1

Ón, keskeny peremű talp, zömök, kidagadó test, fent kerek lezárás.
Bélyegei elmosódottak, osztrák hitelesítő jegy, 861, harmadik jegye alig
kivehető.

19. század közepe

56.35.1 / 1956

űrmérték / 1 iccés

1

Ón. Vaskos, szinte peremtelen talp, kidagadó test, magas zárórész, felfelé
szélesedve. Hitelesítő jegyek: kétfejű sas, talán 856, harmadik elmosódott.

19. század közepe

56.36.1 / 1956

űrmérték / 5/4 icce

1

Ón, kerek, keskeny peremű talp, tagolt test, legfelső része felfelé enyhén
kiszélesedik, elformátlanodott kiöntő. Felül elmosódott soproni bélyeg és
798-as hitelesítés.

19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele

18. század vége

Ón, keskeny, kerek perem, tagolt test, legfelül kis csorba kiöntő. Osztrák
hitelesítő jegy, Oe, 1862.
Ón, kerek peremű láb, hasas test, magas felsőrész. Jeltelen.

56.37.1 / 1956

űrmérték / 1 iccés

1

19. század közepe

56.38.1 / 1956

űrmérték / 1/2 iccés

1

56.39.1 / 1956

űrmérték / 1/2 iccés

1

Keskeny alak, peremtelen talp, kidagadó test, magas lezáró rész, bevésett
G A .C O V I V betűkkel, 1794-es évszámmal. Soproni városjegy.

18. század 2. fele

56.40.1 / 1956

űrmérték / 1 meszelyes (pintes)

1

Igen magas sárgaréz henger, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.41.1 / 1956

űrmérték / 1/2 meszelyes (1 iccés)

1

Sárgaréz, hengeres test kerek talppal és lezárással, 1856-os hitelesítéssel.

19. század közepe

56.42.1 / 1956

űrmérték / 3/8 meszelyes

1

19. század közepe

56.43.1 / 1956

űrmérték / 1/4 meszelyes

1

Sárgaréz, kerek talppal és lezárással, 1856-os hitelesítéssel.
Sárgaréz, hengeres alak, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

56.44.1 / 1956

űrmérték / 1/8 meszelyes

1

Sárgaréz, hengeres alak, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.45.1 / 1956

űrmérték / 1/16 meszelyes

1

Sárgaréz, hengeres alak, kerek talppal és lezárással és 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.46.1 / 1956

űrmérték / 1/32 meszelyes

1

Sárgaréz, hengeres test, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.47.1 / 1956

űrmérték / 1/64 meszelyes

1

Sárgaréz, hengeres alak, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.48.1 / 1956

űrmérték / 1/128 meszelyes

1

Sárgaréz, hengeres test, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.49.1 / 1956

űrmérték / 1/256 meszelyes

1

Sárgaréz, hengeresalak, kerek talppal és lezárással, 1856-os
hitelesítéssel.

19. század közepe

56.50.1 / 1956

rőf / 1 rőf

1

Fára szerelt vasrúd, két végén T alakúvá formált, ott két-két szöggel
megerősített. Soproni városi mintamérték.

19. század közepe

56.51.1 / 1956

mérővessző / 1 rőf

1

Fa, négyrészes, összehajtható; rézből stilizált virágbetétek és az 1738-as
évszám.

1738

56.52.1 / 1956

rőf / hitelesített

1

Fa, beosztásokkal 1/4, 1/2, 1/3 jelzések és 1870-ből való soproni
hitelesítés.

1870

56.53.1 / 1956

rőf

1

Fa, háromszögletű alak, két szárán vöröses politúrral. Egyes rovatok
csillaggal, vagy ferde vesszővel. Bevésve 1744.

18. század

56.54.1 / 1956

rőf

1

Fa, keresztmetszete téglalap alakú, sarkain és felső lapján intarzia, az
utóbbin különböző nagyságú rombuszminták. Fogantyú fonalas dísszel.

1800-1825

56.55.1 / 1956
56.56.1 / 1956
56.57.1 / 1956

rőf
rőf
rőf

1
1
1

Vas, négyszögletes keresztmetszettel, közepén csillagszerű jel.
Vas, lapos, dísztelen.
Vas, lapos, dísztelen.

19. század
19. század
19. század

19. század

19. század dereka

56.58.1 / 1956
56.59.1 / 1956
56.60.1 / 1956

rőf
rőf
rőf

1
1
1

Vas, lapos, dísztelen.
Vas, lapos, dísztelen.
Vas, lapos, dísztelen.

56.61.1 / 1956

mérővessző

1

Fa, hat részből, egyik lapja, sima, a másikon a beosztások rézverettel.

18-19. század

56.62.1 / 1956
56.63.1 / 1956

mérővessző
mérővessző

1
1

Fa, összecsukható, hatrészes, kis rézbetétekkel.
Fa, 6 részből álló, összecsukható, kis vékony rézbetétek.

18-19. század
18-19. század

56.64.1 / 1956

mérővessző / bor- (vizir)

1

Fa, mindkét oldalán bekarcolt léptékkel. Fogantyúja ezüst, a város
bevésett címerével és az 1718-as évszámmal. Másik oldalán H G (Henrik
Goldner) mesterjegy és a városjegy. Végén rézlapocskák. Durva, kerek
keresztmetszetű fatokban.

56.65.1 / 1956

hosszmérték / erdei (öl)

1

56.66.1 / 1956

ölmérték

1

56.67.1 / 1956

mérővessző / bor- (vizir)

1

Fa. Végén rézkupak karikával, I I P betűkkel és 1772-es évszámmal.
Magán a rúdon rézbetétes skála és OEDENBURG.

56.68.1 / 1956

mérővessző / bor- (vizir)

1

Fa, közepén vassal egybetartva, felső végén rézkupak, az alsón vaslap.
Mindkét lapján rézbetétes lépték. 1858-as hitelesítés.

19. század közepe

56.69.1 / 1956

konyhasúly / 1 fontos

1

Réz, egymásba tolható csészékkel, három nagyobb, egy kisebb, a
legfelsőn 1 font jelzés, tagolt zárószerkezet, 861-es hitelesítő jegy, N
bélyeg (Nürnberg?).

19. század közepe

1

Réz, nyolc egymásba tolható csészével, a legkülső kikalapált pontsorokkal
négy sávra oszlik, ezekben geometriai mustra. Felső lapján két tagolt dúc
közt a többrészes, tagolt zárószerkezet, felette vésett és tagolt fül. W M 4
jelzés, több hitelesítés, többek közt Sopron városáé is.

18. század 2. fele

56.70.1 / 1956

konyhasúly / 4 fontos

Egyszerű fa, részben bekarcolt léptékkel.
Egyszerű puhafa, egyik részén sűrű lépték csillagokkal, másik végén
bevágott magyar címer. 1817-es hitelesítés.

19. század
19. század
19. század

1718
19. század közepe
19. század eleje
1772

18. század

56.71.1 / 1956

konyhasúly / 4 fontos

1

Sárgaréz, 8 csésze egymásba tolva; a legkülsőbb fedelén két vázaszerű
tag közt tagolt gyűrű, a lezáró erősen tagolt és a testhez sakktáblamintás
résszel tapad. A fedelén bevésett W 8 és számos hitelesítési jegy 778,
781, 783 stb. és tán Nürnberg bélyege. A csak sávval díszített csészék
fenekében hitelesítő jegyek.

56.72.1 / 1956

konyhasúly / 16 latos súlysorozat

1

Sárgaréz, nyolc darabból áll; a legkülsőbb tagolt záróléccel, peremén 1
font, 851-es hitelesítés. A testet mindegyiknél sávok tagolják.

19. század közepe

56.73.1 / 1956

konyhasúly / 1 fontos, 6 részes

1

Sárgaréz, felfelé szélesedő alak, tetején erősen tagolt zárószerkezet, a
fedéllapon W S P vésés 746-os, 1784-es, 851-es hitelesítés; soproni és
tán müncheni városjegy.

18. század közepe

56.74.1 / 1956

konyhasúly

1

Réz, egymásba tolható csészék, szinte csak a nagyobbak egyszerű
vonaldísszel, 5 darab. A fedelén tagolt zárószerkezet, elmosódott
hitelesítések.

19. század közepe

56.75.1 / 1956

konyhasúly / 1 fontos, 8 darabos

1

Réz, a legkülső 16 latos edényforma, tagolt lezáróval, felső peremén 1 Pf,
862-es hitelesítő jegyek. A belső tányérok simák.

19. század közepe

56.76.1 / 1956

súly / 3 fontos

1

Vas, csonkakúp alak, felső emelt peremén 3 font, a süllyesztett részen H,
oroszlán, bütyök, a kerek fülön hitelesítő jegyek.

19. század közepe

56.77.1 / 1956

súly / 2 fontos

1

Vas, csonkakúp, felső részén íves, magasított lezárás 2 font jelzéssel, az
alacsonyabb zárórészen H és olvashatatlan betű, továbbá bütyök kerek
fül.

19. század közepe

56.78.1 / 1956

súly / 2 fontos

1

Vas, csonkakúp alakú, felső peremén 2 karikaforma, fülén elmosódott
hitelesítő jegyek. Testére ráfestett betűk S, a másik kivehetetlen.

19. század közepe

56.79.1 / 1956

súly / 10 fontos

1

Vas, csonkakúp alakú, felső peremének magasított részén 10 font jelzés,
az alacsonyabbon bütyök, kerek fül hitelesítő jeggyel.

19. század közepe

56.80.1 / 1956

súly / 10 fontos

1

Vas, csonkakúp alakú, felső peremének magasított részén bevésett 10
font jelzés, a mélyített részén bütyök, kerek fül hitelesítéssel.

19. század közepe

56.81.1 / 1956

súly / 5 fontos

1

Vas, csonkakúp alak, felső íves peremén 5. Fülén elmosódott hitelesítési
jegy 1872. Karikaszerű fül.

19. század közepe

56.82.1 / 1956

súly / 4 fontos

1

56.83.1 / 1956

súly / 1 fontos

1

56.84.1 / 1956

súly / 3 fontos

1

56.85.1 / 1956

súly / 1/2 fontos

1

Réz, csonkakúp alakú, a testen sasos hitelesítő jegy és 863-as évszám, a
magasított felső peremrészen 1/2 fontos jegy, hitelesítés, a mélyebben
bütyök kétfejű sassal; vastagabb rézkarika mint fül.

19. század közepe

56.86.1 / 1956

súly / 1/2 fontos

1

Réz, csonkakúp alakú, testén bevésett 1863-as évszám, felső emelt
peremén hitelesítő jegy és 1/2 font, az alacsonyabb részen bütyök, vékony
kerek fül.

19. század közepe

56.87.1 / 1956

bormérő

1

Fatokban elhelyezett rézrudacska léptékkel, WAGNER jelzéssel, egy
nagyobb és egy sokkal kisebb golyóval. A fatok erősen tagolt, testén
ráragasztott eredeti nyomtatott használati utasítás.

19. század közepe

56.88.1 / 1956

súlyok / kisebbek, fatokban

1

Kerek fatok, domború tetővel, belül négy üreg rézsúlynak, középen egy
fasúly.

19. század közepe

56.89.1 / 1956

mérleg / kihúzós

1

Vas, henger alakú, felül kampó, alul kicsi nyílású kihúzó a mérendő tárgy
megerősítésére.

19. század

56.90.1 / 1956

súly / 2 fontos

1

Vas, csonkakúp alak, felső peremének egy része felemelt, ezen bevésett 2
font, az alsó részen gyűrű és bütyök.

1850 körül

56.91.1 / 1956

súlyok / dukát

1

Kofferszerű fatok, sima. A súlyok rézből 1854-es és 1855-ös évszámmal.
A tok belsejében két sorban elhelyezett lyukak, az elsőben négy, a
másodikban nyolc.

Vas, csonkakúp alak, felső peremén íven: 4. Karikaszerű fülén a
hitelesítés 1872-ből.
Vas, csonkakúp alakú, felső peremén R és 1. Karikaszerű fül.
Réz, csonkakúp alakú, széles füllel. Testén bevésett W S P betűk és
1784-es évszám. Négy hitelesítő jegy, soproni címer.

19. század közepe
19. század közepe
1784

19. század közepe

56.92.1 / 1956

súlyok / ezüst-, fatokban

1

Kofferszerű fatok, sima. Rézsúlyok, három nagyobb egy sorban, 7 egyre
fogyó kisebb a második sorban.

56.93.1 / 1956

súlyok / arany-, fatokban

1

Egyszerű, szögletes tok, belül három üreg egy sorban, a második sorban a
legkisebb üreg és fedeles fiócskában három kisebb üreg. Négy rézsúly, a
fiókban három rézlapocska.

56.94.1 / 1956

mérleg / gyors-

1

Vas. Egyik végén a súly, a másikon három kampó.

18/19. század

18. század

19. század
1855
19. század

56.95.1 / 1956

mérleg / gyors-

1

Vas. A léptékes rúd egyik végén három kampó a mérendő tárgyaknak,
mozgatható font súly a másik végén, hasábalakú, egyik oldalán mezőben
kulcs, középkori típusú; bekarcolt hitelesítő jegy.

56.96.1.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Vas karocska és két kis réztányér, az egyiken hitelesítő jegy: koronás
uralkodó, a másikon kerék, a karokon kevés vésett dísz, felső részén kis
áttörés.

56.96.1.2 / 1956

tok / fa-

1

Fa. Bárdformára kivágott. Szélesebb részén íves végződés, ennek
megfelelően a vékonyabb, hosszúkás részen is, rézkapocs. A fedél
belsején metszetes cédula (Johann Los?) keretben 6 sor írás: Ein Wäglein
ohne Ge/wicht einen Ducaten zu/ stb.

18. század vége

56.97.1.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Áttört és kis vésésekkel díszített vaskaron réztányérkák, az egyiken
hitelesítő jegy: uralkodó trónuson, a másikon kormánypálca.

18. század vége

56.97.1.2 / 1956

tok / fa-, mérleghez

1

Fa, szélesebb része tagolt, keskeny része hosszúkás, kereken végződő.
Rézkapocs. Fedelén belül beragasztott cédula: 7 sor nyomtatott írás
keretben: Ein Wäglein /ohne Gewicht einen/ stb.

18. század vége

56.98.1.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Vaskarok kevés dísszel. Réz tányérkák, az egyiken hitelesítő bélyeg:
koronás király.

18. század vége

56.98.1.2 / 1956

tok / fa-

1

Bárdformán kivágott, szélesebb részén a hosszúkás résznek megfelelően
íves lezárás, a széles részen hitelesítő jegy: alabárdos férfi, H D betűk. A
fedél belső részén 5 soros kézírás, az alsó részben régi mintás papír.

18. század vége

56.99.1.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Vaskarok kevés vésett dísszel és egy helyütt csipkézett oldallal, a
réztányéron virágos ág hitelesítés.

18. század vége

56.99.1.2 / 1956

tok / fa-

1

Fa. Bárdalakban kivágott, a szélesebb részen félköralakú kitüremlés a
hosszúkás résznek megfelelően. A fedélen bent Friederich Dauber
jelzéssel vignetta 5 sor német írással keretben. Rézmetszet.

18. század vége

56.100.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Vaskarok díszítés nélkül, kis réztányérok két-nyilas hitelesítő bélyeggel.

56.101.1 / 1956

mérleg / arany-

1

56.102.1 / 1956

mérleg / arany-

1

56.103.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Vaskar kevés áttört díszítéssel, a réztányérok körös díszítéssel. Újabb
zsinórzat.
Egyszerű vaskarok, réztányérok keresztalakú hitelesítő jeggyel.
Vaskarok csigás véggel, réztányérkák parányi hitelesítő jeggyel. Új
zsinórzat.

19. század
19. század
19. század
19. század

56.104.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Vaskarok 1746 I S jelzéssel, réztányérok, az egyiken pajzsszerű hitelesítő
jegy és kezdőbetűk.

18. század közepe

56.105.1 / 1956

napernyő / dísz

1

Nyele rézből, két végén filigrán munkás rátét, két végén gömb opál és
színes ékkövek berakással a rekeszekben, külön négy kerek sor opálból.
A tulajdonképpeni anyag: fehér selyem.

19. század 1. fele

56.106.1 / 1956

mérleg / arany-, bőrtokban

1

A mérleg karja acélból, tányérai nincsenek meg, helyük kivágva a
bársonybélésben, egy kis kerek súly, 8 kisebb rézsúly.

19. század közepe

56.107.1 / 1956

doboz / alsó része, súlyokkal (aranymérlegé)

1

Az alsó rész külsején elmosódott minta; 15 lapos súly három sorban, egy
hozzájuk nem tartozó darab külön.

18. század 2. fele

56.108.1 / 1956

doboz / alsó része (aranymérlegé)

1

Sima doboz, benne hely a mérleg számára, az egyik oldalon hat nyílás kis
rézsúlyokkal, a másikon négy és egy fiók fedél nélkül, két kerek súly
fogantyúval, négy kis lapos.

18. század 2. fele

56.109.1 / 1956

mérleg / arany-

1

Fatok bárdalakban kivágva, fedelén elmosódott hitelesítő jegy, a fedél
belső részén felragasztott cédula 5 sor német írással, acélkarok, kerek
tányér H D hitelesítéssel és egy király képével és háromszögletes tányér
kétfejű sasos hitelesítő jeggyel.

18. század vége

56.110.1 / 1956
56.111.1 / 1956

kampó / vassúly / láncon

1
1

56.112.1 / 1956

mérleg / gyors-, piaci

1

56.113.1 / 1956

mérleg / gyors-, vásári, 1 kg-os

1

Vas, egyszerű, három kampóval, a súly csonkakúp alakú, felső peremén 2
és W.

19. század közepe

56.114.1 / 1956

mérleg / gyors-, vásári, 1 kg-os

1

Vas, egyszerű, végén 3 kampó, a súly csonkakúp alakú, egykilós (2 fontos
súly), sapkaszerű tetővel.

19. század közepe

56.115.1 / 1956

mérleg / gyors-, vásári

1

Vas, három kampós, két fontos súly csonkakúp formájában, felső részén:
2 jelzés, közepe felé kidagadó tartón.

19. század

56.116.1 / 1956

mérleg / gyors-, piaci

1

56.117.1 / 1956
56.118.1 / 1956
56.119.1 / 1956
56.120.1 / 1956
56.121.1 / 1956

mérleg / üzleti
mérleg / bolti
mérleg / bolti
mérleg / bolti
mérleg / bolti

1
1
1
1
1

56.122.1 / 1956

súly / 25 fontos

1

56.123.1 / 1956

súly / 50 fontos

1

56.124.1 / 1956
56.125.1 / 1956

mérleg / gyors-, üzleti, serpenyővel
kampó

1
1

Vas; felső részén karika, alsó részén kampó.
Vas, kerek vasgolyó, tagolt láncon és erős kampóval.
Vas, egyik végén 3 kampó, a másikon félkilós súly, rovátkás hitelesítő
jellel.

Farúd, vésett skálával, három vaskampó, idomtalan félkilós súly, egyszerű
kereszt bevéséssel. Házi munka.
Egyszerű vaskar, réztányérok igen vékony fallal.
Egyszerű vaskarok, félgömbszerű réztányérok.
Vaskar, egyszerű, két alul lapos félgömbszerű rézcsésze.
Vaskar, réztányér, alul lapos, félgömb alakú.
Egyszerű vaskar, két lapos rézserpenyő.
Vas, csonkakúp alak, felső pereme ívesen kivágott, rajta a 25 font jelzés,
az alsóbb részen vasgyűrűk és bütyök.
Vas, csonkakúp alak, felső pereme kivágott, ezen az 50 ft. jelzés, az
alsóbb részen vasgyűrű és bütyök.
Vas, egyszerű, két kampóval, a vasserpenyő vasláncon függ.
Vas, felső részén karika, alul meggörbített szár.

19. század
19. század közepe
19. század

19. század
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század
19. század közepe
19. század közepe
19. század 2. fele
19. század

56.126.1 / 1956

mérleg / bolti

1

Vaskar, pléhtányérok, egyszerű.
Fa, esztergályozott munka, tulajdonképpen két megnyúlt félgömbböl áll,
alsó részük bevágásokkal tagolt és gombban végződik.

19. század 2. fele

56.127.1 / 1956

madzagtartó

1

56.128.1 / 1956

madzagtartó / üzleti

1

Esztergályozott fa, két megnyúlt félgömbből áll, középütt erősebb sávval. A
két végén gomb.

56.129.1 / 1956

fénykép / Liszt Ferenc

1

Kissé halványodó ún. vizitkép. Névjegy alakú. A művész papi ruhában,
faragott széken, asztal előtt ül, amely felett drapéria látszik. Szembe
fordul, teljes alak.

56.130.1 / 1956

mérleg / precíziós

1

Rézszerkezet, középütt egy toszkán oszlop a mérleg karjaival, lapos
réztányérkák. Beüvegezett cseresznyefa tok, alul fiókkal és rézcsapokkal.
Schuck und Schiller.

56.131.1 / 1956

patikabödön

1

Felfelé enyhén szélesedő hengeres alak, szélesebb fedéllel, feketére
festett, a testen elől cédula SEMEN PEONIAE felírással, hátul a levált
papír helyén olvashatatlan felírás.

19. század

56.132.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres alakú, feketére festett faedény, elől cédula PULV COLCHICI,
hátul pedig magára a testre világosbarna alapon PULV SUCCI LIQUIR
felirat.

19. század

56.133.1 / 1956

patikabödön

1

Felfelé szélesedő hengeres alak, szélesebb fedéllel, feketére festett,
testén cédula: ACID GALLICUM írással.

19. század

56.134.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres, feketére festett fa, szélesebb fedéllel, elől a testen nagy ovális
cédula GALL: TURCIC PULV, hátul szintén cédulán PULV GALLAE T.

19. század

56.135.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres, feketére festett fa, elől ovális cédula SANG HIRCIV felirattal,
hátul sötétebbre festett alapon sárgás barna mezőben olvashatatlan
felírás.

19. század

56.136.1 / 1956

patikabödön

1

Igen enyhén felfelé szélesedő hengeres faedény, feketére festve, elől
papírcédula PULV CURCUM RAD felirattal, fedele kiszélesedik.

19. század

56.137.1 / 1956

patikabödön

1

Fa, feketére festett, hengeres alak, szélesebb fedéllel, elől cédula SEMEN
LUPINI felírással, hátul a lekopott festék helyén felírás nyomai.

19. század

56.138.1 / 1956

patikabödön

1

Fa, feketére mázolt, elől ráragasztott ovális papíron: PLUMB TANNICUM.
Felfelé enyhén keskenyedő alak, fedéllel.

19. század

56.139.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres, feketére festett fa, szélesebb fedéllel. Cédulája leesett, hátsó
felírás sárga alapon olvashatatlan.

19. század

56.140.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres alakú, feketére festett fa, elől ovális mező, sárga alapon PULV
CORAL RUB felírás.

19. század

56.141.1 / 1956

patikabödön

1

Fa, sárgásbarnára festett, felfelé szélesedő alak, szélesebb fedéllel. Fehér
alapon feketével festett felirat: RADIX / MENPALM.

19. század

56.142.1 / 1956

patikabödön

1

Fa, feketére festett, hengeres alak, szélesebb fedéllel, elől a cédula helyén
világos barna folt.

19. század

19. század 2. fele
19. század 2. fele
1860-1870

19. század közepe

56.143.1 / 1956

patikabödön

1

Enyhén felfelé szélesedő hengeres alakú, feketére festett fa, testén
cédula: SEM: COLCHICI felirattal.

19. század

56.144.1 / 1956

patikabödön

1

Fa, feketére lakkozott, fedele szélesebb, mint hengeres teste. Ezen az
utóbbin PULV CACAR C felirat.

19. század

56.145.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres, feketére festett fa, elől ovális cédula PULV TUTIAE szöveggel,
hátul sárgásbarna alapon SEM PHELAND AQ felírás.

19. század

56.146.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres alakú, feketére festett fa, elől cédula SEMEN CARCAMOM
felirattal. Hátul sárgásbarna alapon olvashatatlan felírás.

19. század

56.147.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres, zöldre festett fa. Fehér alapon feketével és pirossal festett
felirat: MINIU / CORI.

19. század

56.148.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres alakú, sárgásbarnára festett fa. Fehér alapon feketél festve:
CORT / DAPHN:MEZ.

19. század

56.149.1 / 1956

patikabödön

1

Hengeres alak, feketére festett fa, elől cédula: TERR: SIGILLATA és +.

19. század

56.150.1 / 1956

üvegbúra / hengeres

1

Üveg, köralakú talp, lapja nincsen, felső zárása domború, közepén
alacsony, hajlított üvegcső.

56.151.1 / 1956

üvegbúra / hengeres

1

56.152.1 / 1956

flaskó / gyógyszeres

1

56.153.1 / 1956

flaskó / üveg-, patikai

1

Magas, lapos, színtelen üveg, elől és hátul körívvel zárt bemélyített mező,
elől beragasztott cédula: BALS PERUVI ANUM FILTR, magas kiöntő.

19. század 2. fele

56.154.1 / 1956

patikaüveg / két kiöntős

1

Színtelen, széles hengeres alak, igen csekély domborulatú lezárással,
közepén egyenes, oldalt felfelé vékonyodó kiöntővel.

19. század 2. fele

56.155.1 / 1956

patikaüveg / három kiöntős

1

Hengeres alakú, közepén hengeres, oldalt egy-egy felfelé vékonyodó
kiöntő karimával.

19. század 2. fele

56.156.1 / 1956

patikaüveg

1

Színtelen üveg, alul behúzott talp, kissé felfelé szélesedő henger domború
lezárással, alacsony kihajló peremű nyak, parafadugó, elől ovális cédula:
TR. CINNAMO felirattal.

19. század

56.157.1 / 1956

patikaüveg

1

Színtelen üveg, alul behúzott talp, hengeres test domború lezárással,
alacsony, peremes nyakkal. Elől ráragasztott cédula: OL CARUI.

19. század

56.158.1 / 1956

patikaüveg

1

Színtelen üveg, két szélesebb és két keskenyebb oldalfallal. Felső részén
benyomott mezők. Hasonló dugasz. Elől ráragasztott ovális cédula ACET
AROMAT.

19. század

56.159.1 / 1956

patikaüveg

1

Színtelen üveg, szögletes, fent domború zárással, alacsony nyak, széles
peremmel. Elől festett cédula mintás kerettel AC: BORA CIC: felirattal.

18. század

56.160.1 / 1956

patikaüveg

1

Színtelen üveg, szögletes, fent domború lezárással, ráragasztott cédula
levélkoszorúval, aranyozott keretben THYMOL felirat, amely alatt MUR ...
AMON felirat volt.

18. század

Köralakú talp igen enyhe tagolással, alul nincs lezárása, felül domború,
felnyúló tagolt kivezető cső.
Színtelen üveg, igen magas, tagolt rövid kiöntő.

20. század eleje
20. század eleje
19. század 2. fele

56.161.1 / 1956

patikaüveg

1

Színtelen, hengeres alak, fent domború lezárással, alacsony nyak,
üvegdugó lapos, kerek fogantyúval. Elől ráragasztott cédula angyalfejjel és
kerek mezőben OXYDULUM HYDRARGYRI AMONIAE felirat. A cédula
18. századból való.

19. század

20. század 1. fele

56.162.1 / 1956

szoptató cső

1

Színtelen, hengeres alak, fent domború lezárással, alacsony nyak,
üvegdugó lapos, kerek fogantyúval. Elől ráragasztott cédula angyalfejjel és
kerek mezőben OXYDULUM HYDRARGYRI AMONIAE felirat. A cédula
18. századból való.

56.163.1 / 1956
56.164.1 / 1956
56.165.1 / 1956
56.166.1 / 1956

lombik / patikai
lombik / patikai
lombik / patikai
lombik / patikai

1
1
1
1

Üveg, hengeres cső gömbbel és oldalt vékony hengeres kivezetővel.
Üveg, pipaszerű.
Üveg, pipaszerű.
Üveg, pipaszerű.

20. század 1. fele
20. század 1. fele
20. század 1. fele
20. század

56.167.1 / 1956

lombik / patikai

1

Üveg, hengeres csövön gömb, oldalt keskenyebb hengeres kivezető cső.

20. század 1. fele

56.168.1 / 1956

lombik / patikai

1

Üveg, hengeres cső végén gömbbel, oldalt kivezető keskenyebb hengeres
cső.

20. század 1. fele

56.169.1 / 1956

lombik / patikai

1

56.170.1 / 1956

lombik / patikai

1

56.171.1 / 1956

szoptató cső

1

56.172.1 / 1956

patikatégely / porcelán

1

Fehér porcelán felfelé szélesedő alak, hajlított fül, csőrös kiöntő. Fenekén
bevésett szám: 100. Falán aranyozott írás: 100 gr.

20. század eleje

56.173.1 / 1956

patikaedény / belső léptékkel

1

Ón, felfelé szélesedő edény csőrös kiöntővel, kérdőjel alakú füllel. Belül
körökkel tagolva 100-1000 beosztással.

19. század eleje

56.174.1 / 1956

orrpároló

1

Sárgaréz, áttört falú hengeres test. Szögletes fülében feketére festett
fabetét, felső domború lezárásához rézkar csatlakozik két üveggel. A test
első részében spirituszégő sárgarézből.

19. század 2. fele

56.175.1 / 1956

fogtörő

1

Fekete, tagolt fogantyú ovális rézbetéttel, tagolt nyél vasból, a végén sarló
alakú törővel.

19. század 2. fele

56.176.1 / 1956

fogtörő

1

Feketére festett fafogantyúra szerelt nikkelnyél, a végén mozgatható
sarlóval. Gyári munka.

19. század 2. fele

56.177.1 / 1956

fogtörő

1

Tagolt, feketére festett fafogantyú, tagolt nikkelezett nyél, sarló alakú
törővel. REINER jelzés.

19. század 2. fele

56.178.1 / 1956

fogtörő

1

Esztergályozott csontfogantyú, tagolt vaspálcikán mozgatható sarlóalakú
törő.

56.179.1 / 1956

foghúzó

1

56.180.1 / 1956

fogtükör

1

Üveg, hengeres cső gömbbel és oldalt hosszú vékonyabb hengeres
kivezető cső.
Üveg, hengeres cső gömbbel és oldalt hengeres kivezetővel.
Üveg, körtealak, felső kivezető csöve meghajolt, alsó betöltője tagolt,
karimás.

Nikkelezett acél, két szárral, madárcsőrszerű végződéssel. Heuberger,
Wien.
Esztergályozott csontnyélre ferdén kapcsolt tükör fémfoglalatban.

20. század 1. fele
20. század 1. fele
20. század 1. fele

19. század
19. század vége
19. század 2. fele

56.181.1 / 1956
56.182.1 / 1956

kanál / orvosságos
patikaüveg

1
1

Csontból, félgömbalakú merítő; sárga színű.
Préselt, kék üveg, laposra nyomott.

19. század
19. század 2. fele

56.183.1 / 1956

pecsétnyomó / soproni sebészek

1

Vasfogantyú, nyolcszögletes, felfelé keskenyedő rézpecsételő férfifejjel,
amely felett orvosi műszer látható: SIGILLUM MINUS CHIRURGOR
SOPRON CONSILIO ET ARTE.

18. század

56.184.1 / 1956

pecsétnyomó / soproni fürdősök és seborvosok

1

Nyolcoldalas vasnyél, ezüstpecsételő, sisakos címer felett Merkúr áll.
Körirat: SIGIL BAL E ET CHYRU SOPRONIENSIUM.

18. század

56.185.1 / 1956

pecsétnyomó / soproni seborvosok

1

Nyolcoldalas nyél vasból, ezüstpecsételő címerszerűen keretelt
jelvényekkel és évszámmal: SIGILL SOCIETAT CHIRURGOR
SOPRONIEN.

56.186.1 / 1956

pecsételő / soproni seborvosok

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, sárgaréz pecsételő kettős
Aesculap-ábrázolással. GREMIUM DER WUNDERARZTE IN
OEDENBURG.

56.187.1 / 1956

edény / réz-

1

Félgömbalakú, keskeny peremmel.

19. század
19. század

1620

19. század eleje

56.188.1 / 1956

ládika / orvosi, utazó

1

Fa, rézkapcsokkal és pánttal. Bőrfogantyú. Hosszúkás, keskeny téglaalak.
Belül egy nagyobb és neki megfelelő két kisebb rekesz. Belsejének felső
peremén bevésett számok: 32.57.

56.189.1.1 / 1956

mozsár / kis

1

Vörösréz, kerek talp, csészeszerű test kevés kihajlással. Sima.

19. század

56.189.1.2 / 1956

mozsártörő

1

Vörösréz. Súlyzószerű, közepén gyűrű. 56.189.1.1 mozsárhoz tartozik.

19. század

56.190.1 / 1956

mérleg / patika-

1

19. század

56.191.1 / 1956

szerszám / patika-, ismeretlen rendeltetésű

1

56.192.1 / 1956

hőmérő / orvosi

1

Rézkaron és vasbillentővel két félgömbszerű sárgaréz tányérka.
Fa, hosszúkás, két végén fogantyú, középütt enyhe ívben felemelt
reszelőszerű rész.
Rendkívül hosszú sárgaréz elzárással 35-42 fokozattal.

19. század
19. század 2. fele

56.193.1 / 1956

súlyok / háncsskatulyában

1

Lekerített sarkú, hosszúkás skatulya, fedelén nyomtatott keretben
keretben Apotheke d. F. Jagschitz felírással, kézírással Pro Moscho. A
skatulya testére pettyes mintás papír van ragasztva, ugyanaz a belső
bélelete is. 24 súly és rézlemezke.

56.194.1 / 1956

súly / patika-

1

Egymásba tolt sárgaréz súlyok, 8 darab. A legnagyobb fenekében 16-os,
számhitelesítő száma 878.

19. század

56.195.1 / 1956

patikaedény

1

Malachit, kerek talp, kónikus forma bevésett övekkel, fedelén körök és
alacsony gomb.

19. század

56.196.1 / 1956

szerszám / villanyozó, orvosi

1

Faládába épített szerkezet, kapcsokkal összecsukható és zárható, réz és
fafogantyúval.

1875-1900

56.197.1 / 1956

érvágó felszerelés

1

Aranyozott bőrtok színes papírral bélelve, rézből és vasból készült két
érvágó szerszámmal.

18. század vége

56.198.1 / 1956

érvágó felszerelés

1

Aranyozott bőrtok, mintás papírral leragasztva, egyik oldalon 3
képecskével, belül zöld bársonybélés, egy réz és egy vas szerszám.

19. század 1. fele

18. század vége

56.199.1 / 1956

érvágó felszerelés

1

Egyszerű fatok, belül kék bársonnyal bélelt, szerszám sárgarézből és
acélból.

19. század 2. fele

56.200.1 / 1956

patikaedény

1

Fehér porcelán, hengeres alak, testére festett szöveg: EXTR: Cardui
bened. Enyhén domborodó fedél golyós fogantyúval.

19. század

56.201.1 / 1956

patikaedény

1

Fehér porcelán, hengeres test ráfestett szöveg: Extr: Quassiae. Lapos
fedél gömbbel. Fenekébe vésett 3-as mintázó szám.

19. század

56.202.1 / 1956

patikaedény

1

Fehér porcelán, hengeres test, ráfestett felirat: Extr: Chelidon: maj:. Lapos
fedél gömbbel.

19. század

56.203.1 / 1956

patikaedény

1

Kőcserép; behúzott talp, hengeres test, elől ráragasztott cédula: EXTR:
CAMPESCH LIG:, karimás, gombos fedél.

19. század

56.204.1 / 1956

patikaedény

1

Fehér porcelán, kihajló peremű talp, hengeres test, szögletes ráragasztott
cédula: UNG HYDRARGYRI felirattal. Lapos, középen gömbös fedél.

19. század

56.205.1 / 1956

patikaedény

1

Fehér porcelán, fehér, aranyozott övvel a kissé tagolt talp felett. Hengeres
alak, a tagolt és domborúan végződő fedélen kék sáv és kékszínű díszítés.
Elől ráfestett felirat: Ol: Fagi. Fenekén 16-os festőjegy.

19. század 2. fele

56.206.1 / 1956

patikaedény

1

Kőcserép. Kis, behúzott talp, hengeres test, elől ráragasztott szögletes
cédula: UNG WILKINSONI. Esztergályozott fafedél gömbös fogantyúval.

19. század

56.207.1 / 1956

patikaedény

1

Fehér kőcserép. Enyhén behúzott talp, hengeres test, alacsony, domború
fedél gombbal. Elől felragasztott kerek cédula nyomai: EXTR: FELLIS
TAUR: INSP: felirattal.

19. század

56.208.1 / 1956

patikaedény

1

56.209.1 / 1956

patikaedény

1

56.210.1 / 1956

flaskó / patikai

1

56.211.1 / 1956

patikaüveg

1

Egyszerű zöldes színű üvegflaskó, domború lezárással, testén cédula
Pulvis Bulbi Colchici felírással.

56.212.1 / 1956

karszalag / járványőré

1

Vászon, fehér és piros csík összevarva. A fehér szalagon Járványőr. 3. sz.
felírás.

56.213.1 / 1956

cégér / Jéhn patikájé

1

Aesculap kígyója, sárga és színtelen üvegből összeállítva, váza köré
tekeredő kígyó.

56.214.1 / 1956

kanna / teás-

1

Nikkelezett fém, felfelé keskenyedő test, alul enyhén kidagadó övvel, nagy
fül, csőrös kiöntő. Oldalt benyomott bélyegző: kétfejű sas K. u. K. Mil.
Oberrealschule Kismarton.

20. század eleje

56.215.1 / 1956

kanna / főző-, kávéházi berendezéshez tartozó

1

Vörösréz, alul hengeres rész, amelyet a tűzhely karikás nyílásába
helyeztek, lapos, kerek perem, felfelé keskenyedő test, lapos sapkaszerű
fedél billentővel, erős orr, spárgaanyaggal átfont fül.

19. század

Fehér porcelán, egyszerű, keskeny talp, hengeres alak, lapos fedél
gombbal. Elől ráfestett írás: Extr: Malatis ferri.
Porcelán, fehér. Hengeres test, fenekén 62-es festő szám.
Színtelen üveg, alsó része kidomborodó, nyaka hosszú és felfelé
vékonyodik.

19. század
19. század
19. század
19. század 2. fele
1914
1896 körül

56.215.2 / 1956

kanna / főző-, kávéházi felszerlésből

1

Vörösréz, alul hengeres rész, amelyet a tűzhely karikás mélyedésébe
helyeztek, lapos, kerek karima, felfelé keskenyedő test, erős orr, lapos
fedő billentővel, spárgaanyaggal átfont fül.

19. század

56.215.3 / 1956

kanna / kávéházi felszerléshez

1

Vörösréz, nyomott, kissé felfelé keskenyedő forma, széles fül, rövid kiöntő,
felső része lecsapott részben fedett.

19. század

1

Három, léccel összekötött vaslábon álló hengeres, átlyuggasztott testű,
hengeres edény, amelyet sárgarézből készült öv vesz körül és amelynek
teteje vékony rézlap, ebben három kerek nyílás, ezekben négy-négy
fanyeles tégely, fémfedelükön esztergályozott, gömbös fogantyú. Az övön
jelzés: G J MÜRLE APPARATE-FABRIK PFORZHEIM.

1900 körül

20. század

56.216.1 / 1956

pároló / patikai

56.217.1 / 1956

pecsétnyomó / Széchenyi gimnázium

1

Bronzozott vas, hosszúkás alak, alsó részében pozitív felírás Állami
Széchenyi István Gimnázium igazgatósága 1876, felső hídszerűen
meghajtott öntött levéldíszes részén negatív formában ugyanaz.
Esztergályozott kerek fogantyú.

56.218.1 / 1956

pecsétnyomó / főreáliskola

1

Részben sárgaréz, részben nikkelezett vasállvánnyal, esztergályozott
fogantyúval, rézbetűk, csak részben kivehető felírás.

56.219.1 / 1956

pecsétnyomó / Arany Kereszt gyógyszertár

1

Sárgaréz felépítés forduló gumipecsételővel: "Arany Kereszt" gyógyszertár
Sopronban Újteleki utca 54.

1896 körül

56.220.1 / 1956

pecsételőgép / főreáliskola

1

Aranyozott vasszerkezet, tagolt téglalapalakú alappal, ezen a kerek pozitív
szöveg, fölébe hajlik ívben a felső rész a negatív szöveggel, a nyomó
hosszú szárban és sárgaréz golyóval végződik. Soproni Magyar Kir. Állami
Főreáliskola 1876. Jelzése: F Wertheim & Comp.

1876

56.221.1 / 1956

nagyító

1

Hengeres, két végén tagolt, esztergályozott fatok, közepe műbőrrel bevont.

19. század 2. fele

56.222.1 / 1956

iránytű

1

Sárgaréz. Négyzetes alapon alacsony hengerben üveggel fedetten
réznyélen iránytű, itt jelezve: Brüder Voigtländer in Wien.

56.223.1 / 1956

baba / játék-

1

56.224.1 / 1956

pecsétnyomó

1

56.225.1 / 1956

pecsétnyomó

1

56.226.1 / 1956

pecsétnyomó / egyházi

1

Sárgaréz, átlyuggasztott, hasábszerű rúd, ovális pecsételő
csillagocskákkal és Krisztus-monogrammal.

19. század

56.227.1 / 1956

pecsételő / papi

1

Sárgaréz, átlyuggatott, hengeres rúd, kerek pecsételő G Z betűk, Krisztusmonogram, nyílvesszős szív.

19. század

56.228.1 / 1956

pecsétnyomó

1

Sárgaréz, szögletes rúd, kerek alappal, szögletes, lesarkított pecsételő
Letti jelzéssel és leveles ágakkal.

19. század

56.229.1 / 1956

pecsétnyomó

1

Bronz, nagyágú fogantyú, ovális pecsétlő koronával és I H kezdőbetűkkel,
középütt körző.

18. század

Porcelánfej sűrű hajjal, teste szarvasbőrből, egyszerű csipkeszegéyles
fehér vászonruhácska.
Sárgaréz, hengeres rúd, téglalap alakú pecsétlő gótikus M P betűk.
Sárgaréz, szögletes, átlyuggasztott nyél, ovális pecsételő: amorett ágakkal
díszített oltárnál, ezen összefont monogram: S B vagy I B.

20. század eleje

19. század
19. század vége
19. század
19. század eleje

56.230.1 / 1956

pecsétnyomó

1

Sárgaréz, kerek, vékony pecsétlő: DES NAECHSTEN AUS LIEBE
felirattal, két két felett kereszt.

19. század

56.231.1 / 1956

pecsétnyomó

1

Sárgaréz, szélesen induló fogantyú, fent kerek lyukkal és kerek zárással.
Kerek pecsétlő E A F összefont betűkkel levélkoszorúban.

19. század

56.232.1 / 1956

pecsétnyomó

1

56.233.1 / 1956
56.234.1 / 1956

kesztyű / női, balkézre való
hajdísz

1
1

56.235.1 / 1956

puska / beduin vagy arab

1

Hosszú, vékony, agya a végén kissé kihajlik. Vas. Csövén hét rézgyűrű,
cizelálva. Závárzata és agya közt rovátkolt gyűrű. Puskavessző.

56.236.1 / 1956

puska / beduin vagy arab

1

Hosszú, vékony, agya T alakú, csövén négy vésett rézhüvely, több
rézberakás, agyán rézgombok. Puskavesszős.

56.237.1 / 1956

díszkard / tengerész

1

Acél maratott díszekkel, markolata sárgaréz, domborított alakok: két sellő,
köztük horgony, kétfejű sas, bőrbetét rézsodronyok közt.

19. század

56.238.1 / 1956

tamburbot

1

Egyszerűbb esztergályozott kerek botra szerelt bádogkupak, korong és
gomb. Mindkét kúp első része levél- illetőleg kerek mintában áttört, az alsó
kúp leffentyűs szegélyzetéről csörgők csüngenek le. A legfelső gömbön
rézbádogból kivágott félhold és emberi arcos nap.

19. század 1. fele

56.239.1 / 1956

baba / céllövészeti

1

Kivágott és színezett vasbádog. Fiatal tiroli vadász zöld kalapban és
harisnyában, fehér ingben, piros nyakkendővel, kék nadrágban, piros övén
mező Ah felirás. Golyóhely zöld nadrágtartóján.

1870 körül

56.240.1 / 1956

baba / céllövészeti

1

Kivágott vasbádog, megfestve.Tiroli leány, magas zöld kalappal, piros
mellénykével, kék szoknyával, fehér köténnyel, kezében virágcsokorral.
Golyóhely a mellén.

1870 körül

56.241.1 / 1956

megilla / Eszter könyve

1

Pergamen zsidó írással, több részből összeragasztva.

19. század
ismeretlen

Sárgaréz, átlyuggasztott, szögletes nyél, ovális pecsétlő S L összefont
betűkkel.
Szarvasbőr, hosszú, ujjainak vége levágott.
Ezüstözött fémkristályokból félköralakú ék, öt nefelejcs-utánzattal.

19. század
19. század vége
1900 körül
19. század
18-19. század

56.242.1 / 1956

ajtókopogtató

1

Esztergályozott fa, tagolt nyél, végén gömbbel, fent hengeres forma. Ezzel
kopogtatott reggelente a hívők kapuján a templomszolga jelezve az
istentisztelet kezdetét.

56.243.1 / 1956

ajtókopogtató

1

Fa, kalapácsszerű. Két darab fából. A felső hullámos ereszkedő tetővel, a
nyél közepe felé összébb szorul. Ezzel kopogtatott a templomszolga
reggelente a hívők kapuján az istentisztelet kezdete előtt.

ismeretlen

56.244.1 / 1956

mezuzó / ajtójegy

1

Hosszúkás fatok csúcsívekben végződő hosszú alapra szegezve,
ezüstözve és zöldre festve. A tokon szögletes nyílás, benne imaszöveg.

1900 körül

56.245.1 / 1956

tefilin / imaszíj

1

Fekete bőrszíj, a végén fakocka, feketére festve.

19. század

56.246.1 / 1956

trendelli / pörgettyű

1

Fa, kocka zsidó betűkkel, egy hosszabb és egy rövidebb hengeres
száracska. A zsidó Makkabeus ünnepek estéin szoktak vele játszani.

1900 körül

Ólom, kis vékony száron, keresztalakú szárnyak egy-egy zsidó betűvel, a
megpörgetésre fent hosszabb száracska.

56.247.1 / 1956

trendelli / pörgettyű

1

56.248.1 / 1956

sofár

1

56.249.1 / 1956

tefilin / imaszíj

1

56.250.1 / 1956

emlékeztető / a szülők halálozási napjára

1

56.251.1 / 1956

táblácska / rontás ellen

1

56.252.1 / 1956
56.253.1 / 1956

havdala / szombat esti gyertya
havdala / szombat esti gyertya

1
1

56.254.1 / 1956

havdala / szombat esti gyertya

1

56.255.1 / 1956

zacskó / imakönyvek számára

1

Papír, másodrokokó díszítésű nyomtatott héber szöveg. Gyermekágyas
asszonyok szobájában függesztették fel.
Fonadék világos zöld és piros szálból.
Halványzöld, fehér és piros csíkokból összeállított fonadék.
Szélesre kiterített, felfelé kiterülő fonadék vörös, fehér és világoszöld színű
fonadékból.
Zöld bársony, fekete szalaggal, elől hatágú csillag aranyfonálból.

56.256.1 / 1956

kés / utász

1

Fanyél, hosszú, széles penge, a markolatnál két tagolt kitüremléssel.

1880-1890

56.257.1 / 1956

tőr / hüvellyel

1

Markolata mindegyik oldalán egy-egy hosszú mezőben sodronyos dísszel
bevont, a tulajdonképpeni fogantyú rézfonállal átkötött. A lefelé vékonyodó
és görbülő hüvely 5 nagyobb és 3 keskeny mező, sodronyból készült körös
díszekkel bevont, a középen egyik oldalon török (?) írás.

ismeretlen

56.258.1 / 1956

fénykép / Liszt Ferenc

1

Ún. kabinetkép, ülő félalak jobbra fordulva. Őszhajú feje teljesen jobbra
néz. Papi szalonkabát. Hátlapján: sk. írás: Herrn Regens Chori Jos:
Sztára; freundschaftlich F Liszt. Kalocsa, Ostern 85. Készítő: Glanz, J.,
Brüsszel.

1885 körül

57.1.1 / 1957

diótörő / Liszt Ferenc arcképével

1

Fa, faragás. Dór oszlopszerű szár, fent kettős tányérral, Liszt Ferenc feje,
felfelé csúcsosodó alak, erős orral és állán bibircsókkal. Egy doborjáni
paraszt faragta.

ismeretlen

57.2.1 / 1957

fénykép / Goldmark Károly, eredeti

1

Kabinett nagyság. Térdalak, ülő fehérhajú és bajuszú idősebb férfi
fotelban, amelyet mintás kendő fed. Aláírás sk. Carl Goldmark. Készítő:
Kossak József, Budapest.

1900 körül

57.3.1 / 1957

fénykép / Goldmark Károly arcképe, eredeti

1

Mellkép, szembe forduló idősebb férfi bársonykabátban, széles
nyakkendővel a duplagallér alatt. Készítő: Löwy J., Wien.

1890 körül

1

Karton, olajfestés, fára húzva. Kerek mezőben jelenet: egy erdőkerülő és
egy kocavadász erdő szélén. Fent középen piros és fehér célkarika. A
négy sarokban elosztva: FRANZ WANNERER 21 JUNI 1874. Az
ábrázolás alján: Bist derntwegen kan Jaga, weilst Feder ... am Huat. Und
an Zwilling aa hast, der Pum Pum ... thuat.

57.4.1 / 1957

díszcéltábla / Wannerer Ferenc

Szaru, hosszú szárú, a fúvórész-féle erősen lapos, a hangszóró rész
csipkézett szélű.
Bőrszíj, a végén fakockával, amelynek két oldalán héber betű van.
Papír, nyomtatvány Weisennberg Mózes és Handel halálozási napjának
évfordulóit feltüntető tábla arabos díszítésű, három mezőre osztott tábla,
középen a pátriárkák sírjának képével. Prága, Brandeis könyvesbolt.

19. század
19. század
19. század 2. fele
1900 körül

1880 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

1874

57.5.1 / 1957

díszcéltábla / Markl József

1

Karton, olajfestés, fára húzva. Az egész felületet betöltő négyszögletes
kép: templom előcsarnokában állva imádkozó vadász rácsos kápolna előtt,
a nyitott ajtón hegyvidék látszik, egy nyúl kandikál be. Felírás: JOSEF
MARKL 28 JUNI 1874. O Häschen trau dem Jäger nicht Selbst dann wenn
er Gebete spricht.

1874

1874

57.6.1 / 1957

díszcéltábla / Graf Viktor

1

Karton, olajfestés, vakkeret. Kerek mező, fehér váza papírtálcára helyezett
virágcsoport, a háttérben havasi táj. Fent a sarkokban VICTOR GRAF. A
képmezőben 18. Oktob. 1874. Das Best hat da Herr Gfatte geben Aber do
sicht war nur gmaln Das Rest hat mir a Centrum kost So a Best muss ma
gut zahln.

57.7.1 / 1957

díszcéltábla / Huszy Antal

1

Vászon, olajfestés, vakkeret. Kerek képmező, leányka térdalakban,
hordóra támaszkodik, amelyen fehér célkarikák látszanak, a háttérben
alpesi táj. A sarkakban felírás elosztva: ANTON HUSZY 24 Oktober 1876.

1876

1

Vászon, olajfestés, vakkeret. Fent kereken záródó téglalap: magas
hegytetőn elejtett zerge mellett fiatal vadász ül és kulacsot nyújt egy
idősebb vadásznak. A felső sarkakban: J. Victor Graf. Lent: Erstes
Freischiessen am 4ten Juli 1875. A célkör a zergén, átlyukasztva a
közepén.

1875

1879

57.8.1 / 1957

díszcéltábla / Gráf J. Viktor

57.9.1 / 1957

díszcéltábla / talányos

1

Fa, olajfestés. Kerek középső mező tréfás csoportokkal, négy vadász,
négy énekes, elszórt betűk, tárgyak, lent fehér tekercsen fekete célkör és
kotta. Egészen lent Ludw. Hölzberg felirat. A sarkakban fekete célkörök.
Fent felírás: Rebus Kranzelschiessen am 11/5 1879.

57.10.1 / 1957

díszcéltábla / Weiss Leopold

1

Karton fára húzva, olajfestés. Kerek középső rész, felső peremén vörös és
fehér célkarika, szürke alapon női mellkép magas, virágos kalappal, kék
szalagokkal és csokorral. A sarkakban világos kék alapon: Leopold Weiss
11 Oktob. 1874.

1874

57.11.1 / 1957

díszcéltábla / Illincz Konrád

1

Karton fára húzva, olajfestés. Szürke alapon középső kerek mező.
Rózsaszínű pamlagon fekvő zöldruhás nő, kékszalagos kasztanyettet
emel magasra, ez egyúttal a célkör. Oldalt vörös drapéria. A sarkakban
felírás Illnicz Conrád Junius 1874.

1874

1874

1875

57.12.1 / 1957

díszcéltábla / Bock Gyula

1

Papír, olaj, fára húzva. Szürke alapon kerek ábrázolás: lányka
háncsdobozba elhelyezett gyümölccsel. A háttérben Sopron látképe és a
lövölde épülete. Lent felírás: Au Weh! mei Schachtel. A sarkakban JULIUS
BOCK 28 Juni 1874.

57.13.1 / 1957

díszcéltábla / Graf Viktor

1

Fa, olaj. Fekete alapon kerek ábrázolás: sziklaoldal, három zergével, egy
sassal. A sarkakban Victor Graf 23 Mai 1875. Összevont A B betűk.

57.14.1 / 1957

díszcéltábla / Pap Arthur

1

Fa, olajfestés. Sötétbarna alapon kerek ábrázolás, vadász fa tövében ülve
esti világításnál egy vágtató nyúl árnyékára céloz. Felírás: Mein erster
Haas bei Mondenschein. A sarkakban Szabadlövész Julius 3k 1875 Pap
Arthur.

57.15.1 / 1957

díszcéltábla / Szigethy Béla

1

Papír, olajfestés, fára húzva. Barna alapon kerek ábrázolás: őzcsalád
erdőben. A sarkakban SZIGETHY BÉLA Junius 14 1874.

1874

57.16.1 / 1957

díszcéltábla / Friedrich Ágost

1

Vászon, olajfestés, vakráma. Vörösbarna alapon kerek ábrázolás: tört
oszlopok közt római feliratos kő tréfás német szöveggel és átlyukasztott
célkarikával. Egy cilinderes tudós betűzi a felírást. A háttérben táj és
romok.

1879

57.17.1 / 1957

díszcéltábla / Lenk Ede

1

Papír, olajfestés, fára szerelve. Szürke alapon kerek ábrázolás: tarka
ruhás leány, térdig ábrázolva, kezében dinnyét tart, amely egyúttal
célkarika is. A sarkakban felírás: EDUARD LENK 19 Juli 1874.

1874

1875

1875

57.18.1 / 1957

díszcéltábla / Rumpler András

1

Fa, olajfestés. Fekete alapon kerek ábrázolás, tóban gázoló vadászok
közül egy a levegőbe lő, egy hanyatt esik, a harmadik egy társát viszi a
vízben. A levegőben egy vadrécét találat ér, mellén van a célkör, egypár
kisebb szárnyas röpköd körülötte.

57.19.1 / 1957

díszcéltábla / Gallus Sándor

1

Fa, olajfestés. Sötétbarna alapon kerek jelenet: asszony előtt térdelő
vadász holdvilágnál, egy fatörzs árnyéka öreg vadászra emlékeztet.
Felírás: Um Himmelwillen Herr von Zeiselmeier stehens auf, der Alte komt.
A sarkakban Gallus Sándor 1874. Jelezve: A. Beichler.

1874

57.20.1 / 1957

díszcéltábla / Graf J. Gyula

1

Papír, olaj, fára szerelve. Világosszürke alapon kerek ábrázolás: lányka
félalakja, amint galambbal csókolódzik. Fent piros-fehér célkarika
Eröffnungsschiessen felirattal. A sarkakban felirat: J. Julius Graf 10. Mai
1874.

1874

57.21.1 / 1957

díszcéltábla / Mädl Kristóf

1

Vászon, olajfestés, vakkeret. Fekete alapon kerek ábrázolás: lila fotelben
idősebb pofaszakállas vadász ül, kékruhás nő tányérban hurkát hoz neki,
egyúttal a tál a célkarika, felírás: Na, Jaga! da bring i dei Leibspeis. A
sarkakban Christof Mädl 23. Juli 1876.

1876

1874

57.22.1 / 1957

díszcéltábla / Bock Gyula

1

Papír, olajfestés, fára szerelt. Barna alapon kerek ábrázolás. Vadásznak
öltözött őz tüzel egy ugró őzre, amely egyúttal a célkarika. Egy kövön
felírás: Es war ein Bock im Walde / Ein Andrer in der Stadt / Der fand ihn
aber balde / Und shosz ihn auf sein Blatt. A sarkakban Julius Bock 24 Mai
1874.

57.23.1 / 1957

díszcéltábla / Széchenyi László

1

Fa, olajfestés. Fekete alapon kerek ábrázolás: erdei tó mellett őzpár. A
sarkakban Ladislaus Gf. Széchényi am 25. April 1875. Jelzése: A B makk
r. (Beichler).

1875

57.24.1 / 1957

díszcéltábla / Lenk Lajos

1

Fa, olajfestés. Fekete alapon kerek ábrázolás: erdei tisztáson tó mellett
szarvascsalád, a hímszarvason a célkarika. A sarkakban Lenk Ludwig
Sept 1874. Jelezve: A Beichler.

1874

57.25.1 / 1957

díszcéltábla / Mädl Kristóf

1

Fa, olajfestés. Fekete alapon kerek ábrázolás: szikla alatt kutyák rókával
és elejtett szárnyasokkal. A sarkokban Christoph Mädl am 11 August
1875.

1875

57.26.1 / 1957

díszcéltábla / Friedrich Ágost

1

Vászon, olajfestés. Barna alapon kerek ábrázolás: Gambrinus király
hermelines zöld palástban habzó sörös kehellyel, mellette Brunn felírásos
hordó és szabad kilátás szekerező emberrel. A felső sarokban
Gedenkschiessen 20 Sept. 877 August Friedrich, lent 4 és 3 soros vers.

1877

1874

57.27.1 / 1957

díszcéltábla / soproni lövölde megnyitásának
emlékképe

1

Deszka, olajfestés, aranyozott, gipszelt keret. A lövölde előtt áll egy
lilásszürke ruhás férfi puskával, egy magyar ruhás leány csecsemővel,
amelyre magasra tartott kancsóból vizet önt egy piros ruhás fiatal bohóc.
Baloldalt felírás a megnyitás körülményeiről (1874 V 10). A keret felett
fából kivágott írásszalag: Ladislau Gf. Széchényi.

57.28.1 / 1957

díszcéltábla / Friedrich Ágost

1

Deszka, olajfestés. Fekete alapon kerek ábrázolás: lövölde 7 alakkal. A
felső sarkakban August Friedrich és 2-2 soros vers. A hátlapon a vasúti
szállításra vonatkozó feljegyzések közt a feladó: Beichler A. ebenfurti
festő.

1875

1

Deszka, olajfestés. Lilásszürke alapon fent 25 krajcáros papírpénz és 5
forintos bankó közt sórakomány. Lent három ovális kép: a Kecskepatak
(Gasbach), a Kammerloher-ház kapuja (Mädl), céltábla (fehér-fekete Illincz
Conrad 8-ten April 1877 felirattal). A két képsor közt Stempel-Salz- und
falsches Geld / Würden manchen sehr verdriessen / Gäbs zum Glück nicht
in der Welt.

1877

1875

57.29.1 / 1957

díszcéltábla / Illincz Konrád

57.30.1 / 1957

díszcéltábla / Weiss Lipót

1

Fatábla, olajfestés. Fekete alapon kerek ábrázolás: búzatáblánál
kétségbeesett öreg vadásznak egy gyermek madárijesztőt mutat meg. A
háttérben havasi táj. Alul írásszalag: Euer gnaden das is guat, do is von
Hrn Arktuar der Stock und von der gnä Frau der Huat. A négy sarokban
Leopold Weiss 20 August 1875.

57.31.1 / 1957

díszcéltábla / Szigethy Béla

1

Papír, olajfestés, fára szerelve. Fekete alapon kerek ábrázolás: erdőben
kerítésen igyekszik át 3 szarvas, egyik eltalálva visszahanyatlik. A fák közt
célkarika, fehér, fekete, piros. A négy sarkon Szigethy Béla Junius 28-án
1874.

1874

1

Papír, tempera, kék, piros és barna színek. Címer kardos oroszlánnal,
ötágú korona és sisak alatt középütt kardos oroszlán balfelé halad,
mancsában 3 virág. Lent nyomtatott írás: SZÜLETETT JUNIUS HÓ 13-án
1795 - MEGHALT SEPTEMBER hó 15-én 1875. A felső részre széles sáv
ragasztva, nyomtatott betűkkel: JOBAHÁZY DŐRY ANTÓNIA.

1875

57.32.1 / 1957

címer / halotti, Jobaházy Dőry Antónia

57.33.1 / 1957

címer / halottas, Pejachevich Károly

1

Papír, tempera, címer: a hermelinpalást felett oroszlán, kardos sas, a
paláston két vitéz, középütt 9 ágú korona alatt oszlopon sas két kifelé
forduló oroszlán közt. ILLMUS DNUS G CAROLUS PEIACSEVICH DE
VERÖTZA S: C: R: APOS: MAI: CAMMERARIUS. OBIIT DIE I-mo APR:
1815 AETATIS SUAE 70-mo ANNO.

1815

1823

18. század

57.34.1 / 1957

címer / halottas, Tóth Antal

1

Papír, tempera. Címer: balra tartó hollóval, félholddal és csillaggal.
TEKÉNTETES NEMZETES ÉS VITÉZLŐ TÓTH ANTAL UR TEKINTETES
NEMES SOPRON VÁRMEGYÉNEK TÁBLA BIRÁJA. MEG HOLT 1823dik ESZTENDŐBEN 8-dik OCTOBERBAN ÉLETÉNEK 64-dik
ESZTENDEJÉBEN. Feketére festett, fent esztergályozott lécre kifeszítve.

57.35.1 / 1957

puska / előltöltő

1

Fa, vas, sárgaréz díszítés. Az egész puskát elborítja indás és vonaldíszes
réz, agyán két nagy faragott farozetta. A puskavessző a vésett díszű cső
mellett, amely több vésett díszű cső mellett, amely több vésett díszű
rézgyűrű fog át.

57.36.1 / 1957

emlékszalag / Liebhardt Lujzáé

1

Rózsaszínű selyem csokorra kötve. Egyik szárán: Zur Erinnerung an
Oedenburg den 9. April 1855. Éljen Luiza! A másikon: An die
unvergleichliche, gefeirte Künsterlin Louise Liebhart. Nyomtatás.

57.37.1 / 1957

tarsoly / színpadi, Elssler Fannyé

1

Selyem, egyik oldalán a két széle, a másikon az alja aranyzsinórozással.
Két sarkán boklyók, ugyanígy hosszú zsinórjának két végén is. Elssler
Fanny a Fauszt c. balletben használta.

1850 körül

57.38.1 / 1957

köszöntővers / Elssler Fannyhoz

1

Fehér selyemre nyomott. Zöld, aranyozott bőrkötés, vörös plüss béléssel.
A belső lapra nyomott szöveg: An Fräulein Fanny Elssler von den
Deutschen in Philadelphia. Am 30. Juni 1840. Készítő: Wesselhoeftsche
Buchdruckerei.

1840

57.39.1 / 1957

fénykép / Liebhardt Lujza

1

Papír, kartonra ragasztva. Térdkép, ülő, idősebb nő, fátyollal a hajában, fél
kezében tükröt tart, a másikkal haját igazítja. Jelzése: ELLIOTT & FRY. 55
Baker Str. Portman SQ.

1870-1880

57.40.1 / 1957

arckép / Liebhardt Lujza

1

Papír. Fent kereken záruló mező. Térdkép, jobbra forduló ülő középkorú,
magas hajviseletű nő.

1860 körül

57.41.1 / 1957

arckép / Liebhardt Lujza

1

Papír kartonra ragasztva. Idősebb nő mellképe, fehér ruha, gyöngysoros
nyakék. Jelzése: The Wander Weyde Licht.

1883

57.42.1 / 1957

fénykép / Liszt Ferenc

1

Papír, kartonra ragasztva. Teljes nagyságban papi ruhás férfi faragott
széken ül, előre fordul. Balra függöny, asztal.

57.43.1 / 1957

fejkötő / reggeli

1

Durva barna fonálból kialakított, legyezőszerű mintás szegély és
virágminta a konty fölé tüll alap körül.

1855

1860 körül
19. század 2. fele

57.44.1 / 1957

fejkötő

1

Kreppaplanszerű kék és sárga steppelt selyemanyag, rajta arany és
paiellete-hímzés. Bélésében naptártöredék beragasztva. Két színes
vászonszalag.

18. század vége

57.45.1 / 1957

fejkötő

1

Szalma, mintázat nélkül, szegélyén csipkeminta, két rózsaszínű
selyemszalag, felső részén vászonból nagy rózsaszínű rózsák, zöld
levelek.

1900-1910

57.46.1 / 1957

cipő / báli, egy pár

2

Hegyes orrú női cipő, jobb és bal azonos. Violaszínű bársony alapon
paszomány és aranyhímzéses erősen stilizált levélminta, a sarkakon
hullámos dísz. A talpbőrbe sasos bélyeg beütve, körülötte 42 42 44,
lejjebb 2 szám.

19. század 2. fele

57.47.1 / 1957

cipő / gyermek

2

Két egyforma darab. Bőrtalp, tarka pamuttal készült felsőrész, piros, zöld,
lila, fehér stb. geometriai minták, a felső szegély vörös, a bélés fehér
horgolás, barna cipőfűző végén fehér-vörös boklyóval.

19. század 2. fele

57.48.1 / 1957

cipő / gyermek

2

Két egyforma darab. Horgolás, kék pamut, fent rózsaszínű és fehár mintás
szegély, oldalt hullámvonal rózsaszínű pamutból és lila gombocskák.

19. század 2. fele

57.49.1 / 1957

cipő / gyermek

2

Két egyforma darab. Pamut, felső része fehér, benne két lila sáv, az alsó
fehér-fekete cikk-cakk mintázat, az alsó rész lila, felső részén fehér-fekete
hurkos minta.

19. század 2. fele

57.50.1 / 1957

cipő / gyermek

2

Két egyforma darab. Pamut, vörös és fehér, a felső rész fehér, ebben két
vörös csík, az alsón fehér-fekete cikk-cakkos minta, az alsó rész vörös,
ezen fent fehér-fekete hurkos minta.

19. század 2. fele

57.51.1 / 1957

cilinder

1

Fekete nemezanyag fekete szalaggal. Belsejében ripszselyem: The Lion
Hat. Caldwell & Hatterd London. Lukács A Budapest Kecskeméti utca 7.
sz. Oroszlános védjegy. Papírskatulyával.

20. század eleje

57.52.1 / 1957

cilinder

1

Felhajtott peremű, fekete nemezanyag, fekete szalaggal. Belsejében
papírlapon Chapellerie des meilleures markes Francaises & Anglaises
DELION Paris. Hegyi József Markó. Papírdobozzal.

20. század eleje

57.53.1 / 1957

keménykalap

1

Fekete nemezanyag, alacsony szalag, felhajló perem. A belsejében kékes
selyemalapon arany címer Jakson and Co jelzés Honi soit qui mal y pense
jelige és Löwenstein Lajos, Sopron, ugyanez az izzasztó bőrön is.

1925 körül

1

Nyers vászonalapon színes hímzés, kerek mezőben ábrázolás Szt. István
király felajánlja a mennyekben trónoló Máriának a koronát. Zöld leveles
piros bogyós girland két aranyzsinór közt, elől és fent kartus, az alsóban
1937-es évszám. Elég gyenge munka.

1937

57.54.1 / 1957

zászló / soproni vitézi szék

57.55.1 / 1957

zászló / soproni vitézi szék

1

Fehér mintás brokát alapon hímzés, bordür piros és fehér
háromszögekből, a sarkakon 3-3 búzakalász, a közepén lángsugaras
ovális keretben Szt. István ábrázolása, amint felajánlja a koronát, lent a
Sopron megyei és a városi címer. Felírás: SOPRON VÁRMEGYE ÉS
SOPRON VÁROS VITÉZEI. Az alsó rövidebb oldalon egy-egy boklyó. A
másik oldalon: ... . Gyenge munka.

57.56.1 / 1957

istenszem / szabadkőműves páholyból

1

Nyolcágú csillag formájában készült vaskeret, belefoglalt színes üvegek
ólompálcikákkal. A közepén sárga, kerek alapon Istenszem, ezt nagy kör,
amelyet 8 sugár tör át a sarkakig. A kör és a vaskeret között 5-5 kisebb
sugár. A soproni Széchenyi István szabadkőműves páholyból.

57.57.1 / 1957

ruha / keresztelési, gyermek

1

57.58.1 / 1957

ruha / 2-3 éves leánykának

1

Horgolt. Fehér, rövid ujjú, alacsony derekú, elől rózsaszínű selyemszalag,
az ujjakon csokor.
Kötött csipke. Ujjatlan, magas derekú. Rózsaszínű alátéttel.

1935 körül

1900 körül

19. század vége
20. század eleje

57.59.1 / 1957

korcsolya / egy pár

1

Fa, vas, bőr. A fa követi a cipő alakját, alul keskenyedik, oldalán 3-3
téglányalakú nyilással, a vassín elől ívben felhajol és gömböcske van rajta,
a másik végén bőrből húzó.

57.60.1 / 1957

festőpaletta / Ágoston Ernő

1

Fa, szabványos alak, ráforrasztott kis hengeres keverő edénykével.
Közepén nagy repedés, a hátlapon lappal összefogva.

ismeretlen

57.61.1 / 1957

párnavég

2

Két azonos darab. Horgolás, fehér pamut. Többsoros minta, köztük két
szélesebb stilizált levél, négy szélesebb egyszerű áttörés. Tiefbrunner
Karolin munkája.

1900 körül

57.62.1 / 1957

párnavég

1

Horgolás, fehér pamut. Az 57.61.1-re emlékeztető minta, két sor stilizált
levél, két szélesebb és egy keskenyebb egyszerű áttörés, lent egyszerű
sima vászonszegély. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.63.1 / 1957

blúz / gyermeké

1

Horgolt, fehér pamut. Két ujjal. Stilizált levélsorok és kockás áttörések.
Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.64.1 / 1957

kötény / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. A mustrák félkörben vesznek körül egy nagyobb
belső kört, két oldalt hosszú szárak. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.65.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, pamut. Igen kisméretű. Középen körben nyolcágú csillag,
körülötte félkörben elhelyezett kockás minta áttöréssel, egyszerű
madzagszerű szárak. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.66.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Kisméretű. Közepén körbe írt nyolcszögű csillag,
körülötte ékalakú sorokban áttörések. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.67.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Közepén kerek mustra szélén nagyobb, belül
kisebb kockás áttöréssel, szélül változó sakkmintás és négyzetes
áttörések. Zsinóros szálak. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

19. század 2. fele

57.68.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Nagyobb gyermekfejre. Közepén kerek mustra
háromszögben készült áttörésekkel, nagyobb téglányalakú áttöréses
szegéllyel. Dúsan áttört stilizált növényi díszek. Egyszerű szárak.
Tiefbrunner Karolin munkája.

57.69.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Azsúrozás, fehér pamut. Nagyobb gyermekfejre. A fejkötő domborulatát
követő sorok. Zsinórszerű szárak. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.70.1 / 1957

párnadísz

1

Horgolás, rózsaszínű pamut. Hét sor egymás fölött, váltakozva 3 téglány, 4
pedig négyzetalakú áttöréssel. Oldalt egy-egy zárt szegély. Tiefbrunner
Karolin munkája.

1900 körül

57.71.1 / 1957

blúz / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Ujjas; ékalakú minta sorokban, a szegélyen
váltakozó egyes és páros, szögletes áttörés. Vászonkötők. Tiefbrunner
Karolin munkája.

1900 körül

57.72.1 / 1957

párnavég

1

57.73.1 / 1957

párnavég / keskeny

1

Horgolás, fehér pamut. Ékalakú csík áttörésekkel, lenn két sorban kerek
áttörések. Tiefbrunner Karolin munkája.
Horgolás, fehér pamut. Rombuszminta. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

1900 körül
1900 körül

57.74.1 / 1957

párnavég

1

Horgolás, fehér pamut. Háromszögletes mezők, köztük áttörések, két sor
négyzetes áttörés, közönséges vászonszegély. Tiefbrunner Karolin
munkája.

57.75.1 / 1957

betétdarab

2

Két egyforma darab. Horgolás, fehér pamut. Közepén rombusz minta, a
szélén egy-egy felezett darab, két oldalt négyágú csillag. Tiefbrunner
Karolin munkája.

1900 körül

57.76.1 / 1957

párnavég

2

Két azonos darab. Horgolás, fehér pamut. Rombuszminta áttörések közt.
Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.77.1 / 1957

párnavég

2

Két azonos darab. Horgolás, fehér pamut. Áttört rombuszsarok.
Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

1900 körül

1900 körül

57.78.1 / 1957

párnavég

2

Két azonos darab. Horgolás, fehér cérna. 3 szélesebb sor, rácsosan áttört,
három keskenyebb kis lyukakkal áttört, egy negyedik a szegélyt adja; a
belső szélen mindkét oldalra felezett szélesebb rácsos minta. Tiefbrunner
Karolin munkája.

57.79.1 / 1957

párnavég

2

Két azonos darab. Horgolás, fehér pamut. Középütt nagy nyolcágú csillag,
áttört rombuszminták között. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.80.1 / 1957

cipő / báli, Liebhardt Lujzáé

2

Bőrtalp, brokát, lilaszínű, fekete fűző, az orr végén fekete csipkecsokor.
Magas sarok. Oldalt lyukak a fűzőhöz.

1860 körül

57.81.1 / 1957

cipő / báli, női

2

Bőrtalp, lamé, selyemfűző, a lyukak elől. Az orr belső végénél egyszerű
pillangós csokor. Caesar Gyuláné (Ihász Emma) menyasszonyi cipője volt.

1880 körül

57.82.1 / 1957

cipő / báli, Liebhardt Lujzáé

2

Bőrtalp, lamé. Magas sarok, fűzőtlen, orrán vörös rozetta, aranyhímzésben
kalászok, csokor.

1870 körül

57.83.1 / 1957

párnavég

1

Horgolás, fehér pamut. Négyzetes minták kerek tömött résszel, egy
szélesebb sáv stilizált levél (?) sorral. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.84.1 / 1957

párnavég

1

Horgolás, fehér pamut. Dúsan áttört. Kerek és kerekded minták.
Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.85.1 / 1957

párnavég

1

Horgolás, fehér pamut. Két szélül kerek áttöréses és háromszög alakú
minta, középütt sűrű négyszögletes áttörés. Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.86.1 / 1957

párnavég

1

Horgolás, fehér pamut. Keskeny, két ékalakú áttört sor között rombuszsor.
Tiefbrunner Karolin munkája.

1900 körül

57.87.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Középütt csillag körbe írva, köröskörül dús áttörés,
selyemszárak.

1900 körül

57.88.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Középütt körbe írt rombuszok, köröskörül dús
áttörések.

1900 körül

57.89.1 / 1957

mantilla

1

57.90.1 / 1957

ruhaderék

1

57.91.1 / 1957

ruhaderék / női, ujjas

1

57.92.1 / 1957

fejkötő

1

57.93.1 / 1957

fejkötő

1

57.94.1 / 1957

ruhaderék / női

1

57.95.1 / 1957

cégér / Thirring vaskereskedés

1

57.96.1 / 1957
57.97.1 / 1957

mintaszalag / csipkemintaszalag

1
1

57.98.1 / 1957

mintakendő

1

Vászonalapon hímzés színes pamuttal. Magyar és német ábécé,
nagybetűk, kisbetűk, számok. S A 1850 jelzés. Leveles lant, urnás sírkő
fűzfával, virágtartó, rózsák, leveles virágok. K K jelzés.

57.99.1 / 1957

abrosz

1

Damaszt, fehér színű, benyomott stilizált levéldísz.

19. század 2. fele

1

Durva vászonalap, színes pamuthímzés, piros ruhás leány, kék ruhás fiú
kecskével. Fent nagybetűk T A betűk. Köröskörül virág, madár, urna, ház,
vár, nő papagállyal, fűzfa alatt urnánál álló nő.

19. század 1. fele

1

Durva vászonalapon színes pamuthímzés. Német betűk, magyar betűk,
három sorban kisebb alakok: madár, lepke, virág, ház, egy emberi alak.
Lent nagyobb harlekin és leány lugasban, oldalt virágok, állatok,
szélmalom, ház. T A jelzés 1875.

57.100.1 / 1957

57.101.1 / 1957

mintakendő

mintakendő

Fekete selyem alapon fekete selyemhímzés és gyömgyhímzés,
félköralakú, külön gallérral.
Fehér brokát, elszórt hímzett virágokkal.
Zöld brokát, minta nélkül. Elől 5 gombbal. Nyaka körül szélfodor, belül
durva vászonbélés.
Vörös selyembrokáton gépkötéses dísszel egy szalagja van.
Fekete klotselyem, tüzdelt fekete gyöngy- és csipketüzdeléssel, fent
csokorral, két széles fekete szalaggal.
Barná színben játszó selyem virágmintával, a karon fent erős fodor, elől a
közepén tűhúzás.
Esztergályozott, tagolt fanyélre erősített vaskaparó, aranyozás nyomai. Az
arany vakaró cégérű bolté volt a 19. sz. végétől 1948-ig.
Csipke, verés, kötés, horgolás. Geometriai minták, áttörések.
Fehér pamut, kötés, horgolás. Geometriai minták, áttörések.

1900 körül
19. század eleje
19. század eleje
19. század
19. század 2. fele
19. század eleje
19. század
19. század 2. fele
19. század vége
1850

1875

57.102.1 / 1957

szoknya / alsó

1

Finom, fehér vászon, varrott, fodrozott. Alján rávarott ékalakú díszítés.

19. század 2. fele

57.103.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut, kék selyembélés. Középen kerek rész csavart
sorokkal, rombuszos áttörések és fonadékos sorok. Csipkeszegély.
Selyemszalagok. Brenner Tóforné Hutter Teréz munkája.

1830

57.104.1 / 1957

ujjas / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut, kék selyembélés, fonadékok és rombuszos
áttörések. Brenner Tóforné Hutter Teréz munkája.

1830

57.105.1 / 1957

főkötő / gyermeké

1

Horgolás és hímzés. Középső rész nyolcágú csillag, deltaalakú áttörések
rombuszmintával, színes girland virágokkal és egy keskenyebb girland
gyöngyhímzéssel.

19. század 1. fele

57.106.1 / 1957

fejkötő / leánykaé

1

Horgolás, fehér pamut. Két szélén egy-egy nagy kör forgó kerék
mustrával. Áttörések. Csipkeszegély. Vászon szárak.

19. század 2. fele

57.107.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

57.108.1 / 1957

fejkötő / női

1

57.109.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

57.110.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. fent 8 ágú csillag, áttörések ékalakban egymás
felett.

19. század 2. fele

57.111.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Középen nyolcágú csillag, méhkasszerű áttörések.

19. század 2. fele

57.112.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Középen nyolcágú csillag, hálószerű áttörések,
nyersselyem szalagok.

19. század 2. fele

57.113.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. Középen nyolcágú csillag, váltakozó áttörések
sora.

19. század 2. fele

57.114.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut, csipkeszegély, 12 ágú törött csillag
rombuszszegéllyel, kerek mustra, nyersselyem szalagok.

19. század 2. fele

57.115.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut, csipkeszegély. Középen nyolcágú csillag,
rombuszsorok és kerek áttörésből álló sorok. Két vörös fonál behúzva és
csokorra kötve.

19. század 2. fele

57.116.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

Horgolás, fehér pamut. A közepén karélyos áttörések, hullámos oldalú
áttörések. Vászonszalagok.

19. század 2. fele

57.117.1 / 1957

fejkötő / gyermeké

1

57.118.1 / 1957

fejkötő / női

1

57.119.1 / 1957

kendő

1

57.120.1 / 1957

terítőszegély

1

Horgolás, fehér pamut. Közepén kerek rész ötágú csillaggal, hálószerű
áttöréssel.
Horgolt csipke. Kerek áttörések.
Horgolás, fehér pamut. Középütt 16 ágú csillag, kis lyukakkal áttört hosszú
sorok, battiszt szárak.

Horgolás, fehér pamut. A közepén nyolcágú csillag, hatszögű áttörések
vászonszalagok.
Tüll-alap, töltött hímzés, csipkebetét egy nagyobb és kit kisebb sor.
Batisztalapon azsúrmunka csipkeszéllel. A sima közép sarkaiban
magyaros díszítmény, inda két azsúrozott sor közt.
Fehér batisztalapon fehér hímzés, karélyos szél, inda.

19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele

19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
1900 körül

57.121.1 / 1957

ujjas / női

1

Krepp, anyag, varrás. Barna anyag, virágos mintával.

57.122.1 / 1957

ujjas / női

1

Finom vászon, varrás. Barna alapszín, kék téglányok, nyomtatott mustra.

19. század 1. fele

57.123.1 / 1957

ujjas / női

1

19. század 1. fele

57.124.1 / 1957

ruhaderék / női

1

Szürkésbarna selyem, varrás, fodrozás. Mustra nélkül.
Zöldbe játszó sötétvörös taft, varrás, a vállrész alatt az ujjakon kettős fodor
és csipkedísz.

57.125.1 / 1957

ruha / női, egyben

1

57.126.1 / 1957

mellény / férfi, nyári

1

57.127.1 / 1957
57.128.1 / 1957

mellény / férfi
fűző / női

1
1

Vászon, díszítés ezüsthímzéssel. A fehér alapon ezüstlevelek,
vászongombok.
Ripsz selyem, varrás. Indaminta, vászongombok.
Selyembrokát halcsontra. Bőrbevonás. Barna színű alap, virágminta.

57.129.1 / 1957

mellény / férfi

1

Lamé, varrás. Fehér alapon leveles ágak, selyemgombok sűrűn, gallér.

57.130.1 / 1957

mellény / férfi

1

57.131.1 / 1957

mellény / dísz-, női

1

57.132.1 / 1957

ujjas / női

1

57.133.1 / 1957

mellény / női

1

Fekete selyem, fekete hímzett dísszel durva tapintású fémgombok három
sorban.

57.134.1 / 1957

kötény / női, melles

1

Fehér batiszt anyag, hímzéssel, csipkeszegéllyel. Szórt stilizált levelek,
virágok.

19. század közepe

57.135.1 / 1957

papucs / egy pár

2

Bőr, brokát bevonás, arany- és gyöngyhímzés. Hátul nyitott, orrán
csigaalakban gyöngyhímzés, talpán belül stilizált levéldísz aranyhímzéssel.
Lila csokor selyempamutból.

19. század közepe

57.136.1 / 1957

omnibusz modell / Hillebrand cég

1

Vasbádog és fa. Bádogos munka. Négykeréken járó omnibusz lapos
fatetővel. Oldalt két rekeszre elválasztott és erősen megnyitott fal, elől
párnázott kocsisülés. Zárt hátsó falán felírás: HILLEBRAND V.

1890-1900

57.137.1 / 1957

messzelátó

1

Réz. Optikus munka. Öt egymásba tolható, egyre vékonyodó hengeres
részből áll, a legvastagabb rész pántokkal tagolt és részben műbőrrel
bevont, a többi rész sima, lecsavarható tok.

19. század 2. fele

57.138.1 / 1957

karszalag / nemzetőr

1

Vászon, nemzet színek egymás mellé varrva, két kapocs. Bélésben
tintával készült írás: ... dem Kreutz (?) Márton zum Andenken von Ludwig
Thurner von En Nekenmarkt 848.

1848

57.139.1 / 1957

szalvétatartó

1

Fa. Faragás bársony betétekkel. Tojásdad alakban meghajlított, kis
keresztalakban áttört fogantyúval, két oldalt bársonybetét betűkkel átvágva
OLMÜCZI EMLÉK 1852. Tóth Ágoston készítette.

1852

Drapp selyem töltött hímzéssel, rózsacsokor, szalag, leveles ágak stb.
Kivágás a nyak körül.

Halványzöld selyem, paszomány és pillangódíszítés, a gombok saját
anyagából két zsebbel.
Kék posztó aranypaszományos díszítéssel, félgömbalakú régombok.
Rózsaszínű selyem, varrás. Beleszőtt rózsaszínű és vörhenyes sávok és
színes virágcsokrok.

19. század eleje

19. század 1. fele
19. század 1. fele
19. század 1. fele
19. század 1. fele
19. század 1. fele
19. század 1. fele
19. század eleje
19. század
19. század eleje
1860-1870

57.140.1 / 1957

gyászkokárda / Kossuth temetésén viselt

1

Ripsz. Fekete alapon ezüstös felírás: IV. Ker. Közs. Főreál iskola. Téglalap
alak, alsó részén ezüst bojtozás. A diákok viselték.

1894

57.141.1 / 1957

emlékszalag / 1848-as

1

Bársonyszalag, ón; domborítás. Sima szalag, a közepén kerek domborított
alapon 1848-as címer korona nélkül. Ihász Rezső családjából.

1848

1848

57.142.1 / 1957

zászlótöredék / 1848-as

1

Selyem, színes nyomással. Barna alapon arany és vörösbarna nyomású
korona. Hátlapján tintával: 1848 August 15, a többi szinte olvashatatlan és
rontott szöveg. Az Ullein család szerint egyik ősük, Éder honvédtiszt
feldarabolta a zászlót, ezt a részt maga őrizte kegyelettel.

57.143.1 / 1957

kőrajz / a 48-as ezred gránátosa

1

Színezett kőrajz, papír. Vigyázban álló katona igen magas szuronyos
puskával, hatalmas kucsmával. Blúza fehér, nadrágja kék-sárga
zsinórozással. Kézírással: Ungarischer Inf. Reg. Nro 48 Ernst Gren. Dio.
Stub: in Wien Bataillen N 13.

57.144.1 / 1957

kőrajz / a 48-as gyalogezred ruhája

1

Színezett kőrajz, papír. Vigyázban álló katona igen magas szuronyos
puskával, magas csákóval. Blúza fehér, nadrágja kék-arany zsinórozással.
Tintaírással: Ungarische Inf. Reg. No. 48. Erzh. Ernst Ödenburg Agram in
Croatien.

57.145.1 / 1957

festmény / Deák Ferenc ifjúkori alkotása

1

57.146.1 / 1957

csipkebetét

1

57.147.1 / 1957

mintakendő

1

57.148.1 / 1957

ruhaujj

2

57.149.1 / 1957
57.150.1 / 1957
57.151.1 / 1957

vászon / előnyomott
öv
párnavég

1
1
1

57.152.1 / 1957

vánkosvég

1

57.153.1 / 1957

párnavég

1

57.154.1 / 1957

gallér / női ruhához

1

57.155.1 / 1957

legyező

1

57.156.1 / 1957

mintakendő

1

57.157.1 / 1957

mintakendő

1

19. század 1. fele

1800-1825

Papír, vízfestmény. Folyó partján falu széle tornyos templommal, néhány
házzal, az előtérben a vízen csónak halásszal, az úton lovas.
Csipkekötés. Hosszúkás alak, ötféle áttört mustrával.
Gobelinhímzés tarka pamuttal. Nyolc vízszintes réteg stilizált ágak és
virágok közt: mustrák, virágok, rózsák, kutya.

19. század 2. fele

Két azonos darab. Kreppzsorzsett, selyemhímzés, csipke. 3 sor színes
rozetta paillet-hímzéssel, egy keskenyebb színes mustrás sor közt.

19. század 2. fele

Rózsaszínű vászon, előnyomás; stilizált csigák és virágok.
Haj, fonás. Barna színű.
Horgolás, fehér pamut. Háromsoros áttörés.
Horgolás, fehér pamut. Három részből szögletesen összevart két sor
rozetta, rózsaszínű selyemmel bélelt.
Horgolás, fehér pamut. Két sorban rozetták.
Horgolás, gyöngytűzés, ekrü. Kétágú 5-5 szívalak, mustrával körülvéve a
harmadik ágon kilenc szív.
Fa, tollbokréta. Fekete, 18 darabból, mintázott fácskák.
Gobelinhímzés, tarka pamut. Két darab egybevarrva. Különböző mustrák,
stilizált virág stb.
Gobelinhímzés, színes pamut. Mustrák, részben téglalap alakú mezőkre
osztva.

ismeretlen

19. század 2. fele

19. század 2. fele
1900 körül
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század vége
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele

57.158.1 / 1957

mellény / női

1

Tüllhímzés. Ujjatlan, helyenként két selyembélés. Stilizált nagy indák.

19. század 2. fele

57.159.1 / 1957
57.160.1 / 1957

sál / csipkecsipkeujj

1
2

19. század 2. fele
19. század 2. fele

57.161.1 / 1957

kézelő

2

57.162.1 / 1957

ruhabetét

1

Tüll. Stilizált virágok.
Két egyforma darab. Tüllhímzés. Elszórt virágok és pöttyök.
Két egyforma darab. Applikált hímzés, fekete selyem, stilizált rózsa és
szőlő (?).
Tüll gyöngyhímzéssel. 15 stilizált virág.

57.163.1 / 1957

ruhabetét

2

Két egyforma darab. Gyöngyhímzés. Fekete, levéldísz, stilizált alakok.

19. század vége

57.164.1 / 1957

ruharátét

1

57.165.1 / 1957
57.166.1 / 1957
57.167.1 / 1957

ruhadísz
ruhadísz
ruhadísz

1
1
1

57.168.1 / 1957

mintakendő

1

57.169.1 / 1957

mintakendő

1

Fehér vászon, hímzés piros pamuttal. Három sorban az ábécé betűi.
Nyomott monogram.

19. század vége

57.170.1 / 1957

zsebkendő

1

Vászon, azsúrozással. Azsúrozott szélű két négyzet, két háromszög, a
közepén egy téglalap. T I monogram. Takáts Irma munkája.

19. század vége

57.171.1 / 1957

tarsoly

1

Fekete nyomott mintás selyem, csipkével, stilizált csillagok, csokorra kötött
szalag.

19. század 2. fele

58.1.1 / 1958

látcső / tengerész

1

Sárgaréz, öntés, részben fa. Egymásbatolható hengeres részekből áll (4),
az utolsó faburkolással. Gyártó: Ramsden, London.

19. század

58.2.1 / 1958

cipő / női

2

Bőr, varrás. Magas sarkú és magasszárú, barna bőr, két oldalán
sötétbarna bőrbetét: gyöngyvirágok, orránál hasonló betét: szalagcsokor.

19. század 2. fele

58.3.1 / 1958

bojtsor / dísztárgyhoz

1

Plüssfonál és ezüstfonál, fonás. Zsinórra font fekete bojtok, a végén ezüst
makkszerű gomb.

19. század 2. fele

58.4.1 / 1958

abroszsarok

1

Nemez alapon ezüst töltött hímzés. Nagy leveles indák, méhkas egy
méhhel, helyenként paillethímzés.

19. század 2. fele

58.4.2 / 1958

abroszsarok

1

Nemez alapon töltött hímzés. Nagy leveles indák, horgony, helyenként
paillete hímzés.

19. század 2. fele

58.4.3 / 1958

abroszsarok

1

Fekete nemezalapon ezüst töltött hímzés. Nagy leveles indák, magyar
címer, helyenként paillette hímzés.

19. század 2. fele

58.4.4 / 1958

abroszsarok

1

Fekete nemezalapon ezüst töltött hímzés, helyenként paillette hímzés.
Nagy leveles indák közt Petrik Joseph név.

19. század 2. fele

Fekete georgette (zsorzsett), gyöngyhímzés, fekete. Stilizált hullámok,
három darab.
Zsinór. Levélforma.
Fekete lamén gyöngyhímzés. Sima alapon stilizált gránátalma, kettő.
Gyöngyhímzés. Fekete stilizált levelek.
Hímzés, kék pamut. 10 sorban magyar és német ábécé, számsor. A négy
sarokban szalagcsokor. Névjelzés. Takáts Irma munkája.

19. század 2. fele
19. század vége

19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége
1879

58.5.1 / 1958

érem / Benedek-, betegség ellen

1

Réz, veret. Av: a szent teljes alakban püspökbottal, írás: BENEDICTI ORA
PRO NOB. Rev: a Benedek-kereszt és a szokásos betűk.

18. század

18. század

19. század

58.6.1 / 1958

amulett

1

Papír, rézmetszetek. 9 egyforma képecske szentek ábrázolásával,
középütt kettős kereszt betűkkel, felhajtható, alatta elmosódott ábrázolás
apró kegytárgyakkal elfedve. A képek nyomtatott imára ragasztottak, a
hátlapot piros papírral és két kis metszettel (Salvator mundi, S. Maria
mater dei) ragasztották le.

58.6.2 / 1958

táska / amuletté

1

Fekete selyemalapon gyári sárga anyag; ékalakú mintasor.

18. század 2. fele
18. század 2. fele

58.7.1 / 1958

amulett

1

Ezüst, vésett foglalat, valamilyen kő. A foglalat lángszerűen veszi körül a
rózsaszínű ásványt. A foglalat hátsó részén mintegy két keresztben álló
kart látni.

58.8.1 / 1958

amulett

1

Ezüst, ásvány. Háromszögletű, felső peremén hullámosan kialakított
ezüstfoglalatban szürke kő.

58.9.1 / 1958

amulett

1

Ezüst foglalatban ásvány. Ovális alak, rózsaszínű ásvány, a foglalat széle
csipkés, hátlapján két ág közt 1787 RK (összefonva).

58.10.1 / 1958

amulett

1

58.11.1 / 1958

patikaedény

1

Ezüst foglalat, ásvány. Hosszúkás, ovális púpos rózsaszínű kő, a foglalat
széle csipkés, hátlapján védett virág.
Pléh, félgömbalakú, sima, keskeny peremmel.

1787
18. század 2. fele
20. század 1. fele

58.12.1 / 1958

cipő / Elssler Fannyé

1

Fél pár. Rózsaszínű selyem, alacsony balettcipő bőrtalppal, fehér
selyemszalag. A talpán levő feljegyzés szerint 1834-ben Párizsban
használta.

58.13.1 / 1958

emlékvers / Elssler Fannynak

1

Barna selyem, nyomtatás. La societa filarmonica di Ciari alla Signora
Fanny Elssler. Gyártó: Minerva, Brescia.

1845

58.14.1 / 1958

vers / Elssler Fanny tiszteletére

1

Világosszürke selyem, nyomás. Serenata da eserguirsi in Brescia della
Societa Filarmonica di Chiari 1845 IX 2. Gyártó: Minerva, Brescia.

1845

58.15.1 / 1958

vers / Elssler Fannyhoz

1

Sárga selyem, nyomás. A la encantadora Fanny. 3 nyolcsoros versszak.

19. század közepe

58.16.1 / 1958

vers / Elssler Fannyhoz

1

Világoskék selyem, nyomás. A Fanny Elssler. Sonetto. Gyártó: Minerva,
Brescia.

1845

58.17.1 / 1958

vers / Elssler Fanny tiszteletére

1

Világosszürke selyem, nyomtatás. Improvisada a la sublime Fanny Elssler.
8 soros vers.

58.18.1 / 1958

díszkendő / Elssler Fanny tiszteletére

1

Sárgás selyem, kőnyomat. A táncosnő teljes alakban oszlop mellett
táncállásban. Gyártó: Ogheri, Philippini, Brescia. Ogheri rajza, Philippini
nyomása.

1845

58.19.1 / 1958

díszszalag / Elssler Fanny tiszteletére

1

Taftselyem hímzéssel, két szárral. Rózsaszínű szegélyek közt felírások:
Erinnerung an Elszler / Pesth den 29ten Juni 1846 von (címer).

1846

58.20.1 / 1958

szalag / Elssler Fanny tiszteletére

1

Laméselyem, két szárral, nyomtatással. ... Elssler Le Publiqu Electrisé St
Petersbourg le 6 Fevrier 1849.

1849

1834

1840 körül

58.21.1 / 1958
58.22.1 / 1958

kesztyű / 1 pár
zsebkendő / Liebhardt Lujzáé

2
1

Szarvasbőr, négy gombbal, hosszú.
Fehér batiszt. Azsúrozott szél. Mlle Liebhardt.
Batiszt és slingelt hímzés. Viráginda. Egy sarokban töltött hímzés
kivehetetlen monogrammal.

19. század közepe
19. század 2. fele

58.23.1 / 1958

kendő

1

58.24.1 / 1958

zsebkendő

1

Csipke. Közepén leveles indák négyszögben, szélén szétszórt levelek és
csipkefodor.

58.25.1 / 1958

táska / bársony-

1

Vörös, íves oldalú, bélése fehér selyem, négy darab kétszínű (drapp és
piros) boklyóval. Ebben adták át I. Lipótnak a város kulcsait.

1681

58.26.1 / 1958

sapka / tréfás

1

Kerek, horgolt csipke, barnás színű, arany szövésű gomb. Barna bőrrel
bélelt.

19. század

58.27.1 / 1958

kesztyű / TÉVES leltározás; azonos: 56.233.1

58.28.1 / 1958

zsebkendő / Zita királynéé (?)

1

Batiszt, a szélén mutatkozó szegélyen kívül sima, koronás kerek
monogram. 1921. október 23-án a soproni vasúti kocsiban találták,
amelyben Zita királyné utazott. Az övé volt?

58.29.1 / 1958

véső

1

Esztergályozott rövid fanyél, zöld zsinórral négyoldalas vas véső heggyel.
Ezzel követtek el Milánóban merényletet Benedek Lajos (Sopron, 1804 Graz, 1881) ellen.

1850-1860

58.30.1 / 1958

tarsoly / színpadi, Elssler Fannyé

1

Rózsaszínű selyem, beszegve fémcsíkokkal és kristályokkal, hosszú,
fonott szalagokkal. A belétett felírás, Prinster Kati névjegyén, tanúsítja,
hogy Elssler Fanny utolsó felléptekor a Faust baletben használta (1851).

1851

1924

19. század
19. század

1921

58.31.1 / 1958

toll

1

Közönséges tollszár fából, rozsdás, csorba acéltoll. 1924. aug. 19-én az
angol, francia, olasz, osztrák és magyar határmegállapító bizottság utolsó
ülésén használták, amikor véglegesen megállapították a magyar-osztrák
határt.

58.32.1 / 1958

pénztárca

1

Gyöngyvarrás, selyemfonálon. Hétágú csillag, mindegyik oldalon
bordószínű alapon. A szélén gyöngyhímzéses ívsor. Ezüstözött
fémfoglalat.

58.33.1 / 1958

mozsárágyu

1

Kisméretű, csonkakúp alakú, alig tagolt, fent kissé kiugró szegély, kerek
nyílás a mozsár belseje felé.

18. század

58.34.1 / 1958

mozsár / kis

1

Vas, öntés. Csonkakúp alakú, oldalt fogantyúval, több gyűrű veszi a
palástot körül, fent sapkaszerű, kerek nyílással, amely lefelé megy a
mozsár belseje felé.

18. század

58.35.1 / 1958
58.36.1 / 1958
58.37.1 / 1958
58.38.1 / 1958
58.39.1 / 1958
58.40.1 / 1958

ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó

1
1
1
1
1
1

Vas, öntött, teljesen gömbölyű, durva felületű.
Vas, öntés, sima gömb.
Vas, öntés, gömbölyű, sima felületű.
Vas, öntés, gömbölyű, durva felületű.
Vas, öntés, gömbölyű, sima felületű.
Vas, öntés, gömbölyű, durva felületű.

18. század
18. század
18. század
18. század
18. század
18. század

19. század 2. fele

58.41.1 / 1958
58.42.1 / 1958

ágyú / szakállas
ágyú / szakállas

1
1

Vas, öntés, hengeres alak oldalt nyéllel, baltára emlékeztet.
Vas, öntés, hatszögletes cső, végén rovátkák.
Acél. Pengéje sima, markolata zsinórzattal bevont, négyrészes kosárral
ellátott.

16-18. század
16-18. század

58.43.1 / 1958

vívókard

1

58.44.1 / 1958

palack / likőrős

1

Felfelé keskenyedő színtelen üveg, elől két griffes üzleti védjegy, hátul
HILLEBRAND V Sopron. Feneke befelé felemelkedik.

1900 körül

58.45.1 / 1958

alabárd

1

Hengeres, egyszerű fanyél, belevésve G S 1860, vascsúcsának vége
lekonyul, másik oldalán vonósvas formájú.

18. század

58.46.1 / 1958

vívókard

1

Vas. Hosszú sima penge, kosara csigákban feloldott. Német diákok
használták.

ismeretlen

58.47.1 / 1958

vívókard

1

Vas. Sima penge. Kosara csigákban feloldott. Német diákok használták.

ismeretlen

58.48.1 / 1958

alabárd

1

Hengeres alakú, egyszerű fanyél. Vascsúcsa levél alakú, oldalt lekonyuló,
másrészt vonóvas forma alakzattal.

18. század

58.49.1 / 1958

alabárd

1

Hengeres, egyszerű fanyél. Vascsúcsa levélforma, oldalt lekonyuló,
másrészt vonóvas formájú.

18. század

58.50.1 / 1958

alabárd

1

Hengeres, egyszerű fanyél. Vascsúcsa levélalakú, oldalt lekonyuló,
másrészt vonóvas formával.

18. század

58.51.1 / 1958

alabárd

1

Egyszerű fanyél, vascsúcsa levélalakú, oldalt lekonyuló, másoldalt
vonóvas forma

18. század

58.52.1 / 1958

alabárd

1

Hengeres egyszerű fanyél, vascsúcsa levélalakú, oldalt lekonyuló,
másrészt vonóvas formával.

18. század

58.53.1 / 1958

alabárd

1

Hosszú fanyél, hengeres, a vascsúcs kiálló része egyik oldalon hegyes, a
másikon lapos. Városi használatból.

ismeretlen

58.54.1 / 1958

alabárd

1

Igen hosszú, durva fanyél. A vascsúcs hosszú, egyik kiálló része hegyes, a
másik lapos. Városi használatból.

ismeretlen

58.55.1 / 1958

hajnali csillag

1

Esztergályozott fanyél, hengeres. Felső végén vashenger belőle kiálló 20
kampóval, amelyek négyesével 5 körben helyezkednek el. Imitáció.

19. század

58.56.1 / 1958

alabárd

1

Egyszerű fanyél, vascsúcs, levélalakú végződéssel, oldalt lekonyuló,
másoldalt vonóvasszerű kiugrással.

18. század

58.57.1 / 1958

alabárd

1

Egyszerű, hengeres fanyél, vascsúcsa levél alakú, oldalt lekonyuló,
másoldalt vonóvasszerű kiugrással.

18. század

58.58.1 / 1958

ácsbárd / ünnepi körmenetnél használt

1

Egyszerű, barnára pácolt fanyél, felső részében kiszélesedik és fejsze
formájára kitülemlik, erre bőrtok van húzva és megerősítve. Bőrgombbal.

18/19. század

58.59.1 / 1958

ácsbárd / ünnepi körmenetnél használt

1

Egyszerű, barnára pácolt fanyél, felső részében kiszélesedik és fejsze
formájára kitülemlik, erre bőrtok van húzva és bőrgombokkal megerősítve.

18/19. század

19. század

58.60.1 / 1958

zászló / régi evangélikus képezde

1

Brokátselyem alap, töltőhímzés arany széllel. Egyik oldalon
babérkoszorúban az iskola tornya és az 1858-as évszám, a másik oldalon
magyar címer és felirat: ÁG. EV. TANITÓKÉPZŐ INTÉZET. Széle
zsinórozott rojttal.

58.61.1 / 1958

lőporszaru

1

Szaru, bádogfoglalattal és csappal. Kulacsforma, sima, a bádognyakon
több gyűrű.

18. század

58.62.1 / 1958

lőporszaru

1

Szaru, fa. Tükörre emlékeztető forma, szélesebbik végén kezdetleges
szegély háromszögek sorozatából, dugója részben szaru, részben fa. A
szélesebb végén gyöngyház-borítás.

18. század

58.63.1 / 1958

pisztoly

1

Fa, rézveretek, vas. Agyán rézveret, rozetta, szalag és egyéb dísz csövén
a závárzat alatt trófeák (?), hasonló a puskavessző tartóján is. Závárzata
vas. Jelzése: LONDON.

18. század

58.64.1 / 1958

fidibusztartó

1

Papír, fekete pamut, selyem, horgolás. Papírhenger, bevonva kék
selyemmel, fent és lent szegély ugyanebből az anyagból kockákra
behúzva. Közbül háló fekete pamutból. Telerakva fidibusszal.

58.65.1 / 1958

kürt / (szócső) toronyőré

1

58.66.1 / 1958

kürt / toronyőré

1

58.67.1 / 1958

mozsárágyú / kis

12

Bronz, öntés. Talpa és a szája körül enyhe tagolás, egyébként kónikus
alak, elől Sopron címere, alatta fogantyú-féle.

58.68.1 / 1958

címer / Bach-korszakbeli pénzügy-igazgatóság

1

Vas, kivágás, festés. Felső részében kivágott kétfejű sas koronával és
jelvényekkel, oldalt a 10 tartomány színes címere. Fekete alap, aranyozás,
vörös szín. Az alsó rész írásszalag-szerűen kivágott, fekete alapon arany
betűkkel: K. K. Finanz Bezirks Direktion.

1849-1860

1849-1860

Vasbádog, kúp alakú, egyszerű két igen keskeny peremmel.
Vaspléh, csonkakúp alakú, felső végén kisebb kiszélesedés és kis
fogantyú, lent keskeny perem.

58.69.1 / 1958

címer / Bach-korszakbeli úrbéri törvényszék

1

Vas, kivágás, festés. Felső részében kivágott kétfejű sas, oldalt a
tartományok címerei. Fekete alap, vörös és arany szín. Az alsó rész
írásszalag módjára kivágott: Obergericht des Oedenburger VerwaltungsGebiethes Cs. Kir. Soprony vidéki Urbéri Fő Törvényszék.

58.70.1 / 1958
58.71.1 / 1958
58.72.1 / 1958
58.73.1 / 1958
58.74.1 / 1958
58.75.1 / 1958
58.76.1 / 1958
58.77.1 / 1958
58.78.1 / 1958

ágyúgolyó / ?
ágyúgolyó / ?
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó
ágyúgolyó

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kő, szemcsés anyag.
Kő, szemcsés anyag.
Vas, durva öntés.
Kő, szemcsés.
Kő, szemcsés.
Kő, szemcsés.
Kő, kenyérforma, hosszúkás alak.
Kő, tojásforma.
Vas, öntött.

1858

19. század vége
19. század
19. század
18/19. század

16-17. század
16-17. század
18-19. század
16-17. század
16-17. század
16-17. század
ismeretlen
ismeretlen
18-19. század

58.79.1 / 1958

mérőszerszám

1

Fa. Kettős léc tart egy fehér-pirosra festett korongot, rászerelt vasláncok.

19. század 2. fele

58.80.1 / 1958

kerékpár

1

Vas, fa, fém. Egyik kereke nagyobb, mint a másik. Kormánya fémből.

19. század 2. fele

58.81.1 / 1958
58.82.1 / 1958

velocipéd
velocipéd

1
1

19. század 2. fele
1860-1870

58.83.1 / 1958

próbababa

1

Vas, kicsi első kerék, nagy hátsó kerék, a kormány fémből.
Vas. Egy igen nagy és egy kicsi kerék.
Papír, acélnyomat. Kivágott női alak, széles alsószoknyában és mintás
derékben. A hozzátartozó ruhák ráhelyezhetők.

1860-1870

58.83.2 / 1958

babaruha

1

Papír, színezett acélnyomat. Női ruha, amelyet a próbababára lehet
szerelni. Fehér szín, igen keskeny derékkal, a vállakon szőlővel. A
krinolinos fehér szoknyán sárga szalagcsokrok és három szőlő
levélindával. A kézben rózsacsokor.

58.83.3 / 1958

babaruha

1

Papír, acélnyomat. Kék ruha, keskeny derék, csipke zsabó és ujjak. A
szoknyán a közepén végigfutó rátét. Rózsamintás fehér-piros
szalagcsokor. A balkézben piros kötésű könyv.

1860-1870

58.83.4 / 1958

babaruha

1

Papír, színezett acélnyomat. Csak a ruha, amelyet a babára lehet szerelni.
Piros, fehér szegélyű bundácska, elől kivágott derék virágcsokorral, széles
selyemszoknya, kék, dúsan fodrozva. A jobb kézben kendő.

1860-1870

58.83.5 / 1958

babaruha

1

Papír, színezett acélnyomat. Fehér ruha csipkerátétekkel, a derékon, az
ujjakon és elől a szoknyán, ugyanott rózsaszínű szalagcsokrok.

1860-1870

58.83.6 / 1958

babaruha

1

Papír, színezett acélnyomat. Rózsaszínű ruha, a derékon elől és az
ujjakon, a szoknyán csipkerátét.

1860-1870

58.83.7 / 1958

babaruha

1

Papír, színezett acélnyomat. Női ruha, amelyet a próbababára rá lehet
szerelni kék derék csipkeujjakkal, vörös szalagcsokorral, sárgásbarna
szoknya nagy zöldszínű szalagcsokorral. A balkézben fekete napernyő.

1860-1870

58.83.8 / 1958

babaruha

1

Papír, színezett acélmetszet. Ruha, amelyet a babára lehet szerelni. Kék,
mintás felöltő nagy csipkeszegéllyel, alatta csokor-nyakkendő. Széles
rózsamintás szoknya sárgásbarna alappal. A jobb kézben csipkekendő.

1860-1870

58.83.9 / 1958

babaruha

1

Papír, acélnyomat. Acélszürke színű ruha, a derékon elől zsabó, az
ujjakon fehér, egyéb helyeken, főleg a fodrokon fekete csipke.

1860-1870

58.84.1 / 1958

bot / bírói

1

Fa, természetes göcsörtös faág. Sopronbánfalváról. A falu egyesítésekor
adták át a város részéről.

19. század 2. fele

58.85.1 / 1958

pénztár / titkos

1

Kovácsolt vas. Hengeres alak, lent egyszerű abroncs, fent hullámos pánt,
zárólapján gombos pántok.

19. század eleje

58.86.1 / 1958

kaloda

1

Fa, faragás. Hosszú alakú 7 lyukkal, alsó részén ferdén előreugró lábazat,
fent négyzetes fríz. Bevésett évszám és felírás: 1829 RICHTER.
Sopronnyékről (Neckenmarkt).

1829

1860-1870

Vaspléh, bőr. A henger felső és alsó részén fehér-piros színű festés,
spárgával átfont, szíjak a tartásra. Rozsdabarna szín.
Két darab azonos. Fa, a végén fémes védőburkolat.
Vas, bőr. Hengeres test, sötétbarna, fent és lent fakult piros, zöld, fekete
színek. Verői hiányoznak.

58.87.1 / 1958

dob / kisbíróé

1

58.87.2 / 1958

dobverő

2

58.88.1 / 1958

dob / kisbíróé

1

58.89.1 / 1958

dob / kisbíróé

1

58.89.2 / 1958

dobverő

2

58.90.1 / 1958

csáklya / tűzoltó

1

58.91.1 / 1958

vödör / tűzoltó-

2

58.92.1 / 1958

pisztoly / rendőr-

2

Vászon és vas. Kónikus alakú vászontest, vászonnal bevont vasfogantyú.
Ráfestve S. V. T.
Fa, réz, vas. Kovácsolás, faragás. Rézbetétek, vasszerkezet, faagy.

58.93.1 / 1958

kard / rendőr-

2

Acél, réz. Fogantyúja rovátkás, rézből, pengéje sima, alul kissé görbe.

19. század

58.93.2 / 1958
58.94.1 / 1958
58.94.2 / 1958
58.95.1 / 1958

tok / rendőrkardé
kard / rendőrtok / rendőrkardé
feszület

2
2
2
1

19. század
19. század
19. század
19. század

58.96.1 / 1958

patrontáska / rendőri

1

Bőr, réz. Feketére festett bőrtok, a végződéseken rézborítás.
Bőr, acél. Markolatán rovátkosan préselt bőr, markolata fülszerű.
Bőr, vas. A végződéseken vasborítás.
Fa, faragás, aranyozás.
Bőr, réz. Egyszerű bőr, elől rézlemez 35-ös számmal. A soproni
rendőrlegények viselték.

58.97.1 / 1958

rendőrjelzés

1

Réz. Félhold alak, (elől a mellükön viselték a rendőrök) bevésett 10-es
szám.

19. század 2. fele

58.98.1 / 1958

bilincs / párban

2

Sárgaréz, vas. Kovácsolás, vésés. Maga a bilincs némi rombuszos
mezővel, karikás lánc-szerkezettel összekapcsolt. Gyártó: Geittner és
Rausch, Budapest.

19. század vége

58.99.1 / 1958

bilincs

1

Vas, kovácsolás. Kéznek és lábnak való vaskarikák lánccal
egybekapcsolva.

58.100.1 / 1958

tolvajlámpás

1

Réz, kalapálás. Hengeres alak, felső része két sorban rombuszformában
áttört, kúpos fedele hasonló. Kettős, igen vékony fül.

58.101.1 / 1958

tolvajlámpás

1

Réz, kalapálás. Hengeres talp, kis hajlással, a gyertyatér két kisebb
áttörés közt. Laternaszerű, kétemeletes áttörés a felső részben és gombos
fedél.

19. század

58.102.1 / 1958

sapkarózsa / mezőőri

1

Réz, domborítás. Rézlap, ovális alak, 37811 szám, magyar címer és
MEZŐŐR felírás.

19. század

58.103.1 / 1958

iránytű

1

Réz, üveg. Maga az iránytű és a skála rézkarikába foglalt, üveggel borított,
oldalt két lehajtható átlyukasztott kar. Bevésve: Voigtländer in Wien.

19. század

Vas, bőr. Hengeres test, sötétszürkére, fent és lent piros-fehérre festve.
Szíj.
Fa, végén fém védőburkolat.
Fa, vas. Hosszú, hengeres rúd, végén levélalakú és meggörbített
vascsúcs.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

19. század

19. század
19. század 2. fele

58.104.1 / 1958

szintező

1

Fatok, üveg, réz. Téglaalakú fatok, betolható fedéllel, rézlapra szerelt
rézhenger, benne víz.

19. század

58.105.1 / 1958

iránytű

1

Réz, üveg. Az iránytű kerek réztokban, üveggel fedve. Az egész rászerelve
rézlapra, az egyik sarokban vázaszerű fogantyú. C. E. Kraft in Wien.

19. század

58.106.1 / 1958

napóra

1

58.107.1 / 1958
58.108.1 / 1958

préselő / ólomgolyófoghúzó

1
1

58.109.1 / 1958

foghúzó

1

58.110.1 / 1958

foghúzó

1

58.111.1 / 1958

foghúzó

1

58.112.1 / 1958

boxer

1

58.113.1 / 1958

nagyító

1

Üveg, fa. Csiszolás, esztergályozás. Az üveglap egyszerű fakeretben,
esztergályozott tagolt nyél.

19. század

58.114.1 / 1958

nagyító

1

Üveg, fa. Esztergályozás. Téglalap alakú üveg, barnára festett egyszerű
fakeret, erősen tagolt, esztergályozott fogantyú.

19. század

58.115.1 / 1958

iránytű és napóra

1

Fatokban kis kerek nyílásban az iránytű, körülötte ráfestve számjegyek és
napóra, a fedél belső részén ráfestett napóra. A fedél külsején K I betűk.

58.116.1 / 1958

tálca / koppantóké

1

58.117.1 / 1958

hőmérő / ablakba való

1

58.118.1 / 1958

iránytű

1

Réz, üveg. Négyzetalakú lapra szerelt köralakú, üveggel lezárt tokban
iránytű. Jelzése: Voigtlaender in Wien.

19. század

58.119.1 / 1958

tok / iránytűé

1

Fa, réz, vászon. Majdnem négyzetes alaprajzú, zöld vászonnal bélelt,
tetején bevésett tőr, Z és l. Rézkapcsok.

19. század

58.120.1 / 1958

dohánytartó

1

58.121.1 / 1958

vasaló

1

58.121.2 / 1958

vasalómag

1

58.122.1 / 1958

tálca / koppantóké

58.123.1 / 1958

tálca / koppantóké

Réz. Tagolt peremű (festőpalettára emlékeztet) mindegyik oldalán skálák,
az egyiken iránytű. FLAPPECK.
Acél. Kétágú, ollószerű, méhkasforma öntőcsészék.
Acél, helyenként recés. Jelzése: Thürriegel in Wien.
Acél, ívesen széthajló szára, csőrszerű fogó helyenként rombuszháló
módjára vésett.
Acél, alsó végén mindkét szár recés, a rövidebb felhajol. Jelzése:
Schleifer.
Acél, szárai recések, ívben egymástól elhajolnak. Jelzése: Leiter.
Vas, négy kerek nyílással és hat bütyökkel. Jelzése: H. STEINBRÜCK
GRAZ.

Fém, domborítás. Hullámos szélű, hosszúkás, sima alak.
Réz, vas, üveg. Igen hosszú, -30 +70 skálával. Rézfoglalatok, vaslapokból
betétek.

19. század
19. század
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele

19. század 1. fele
19. század
19. század

Acél. Srapnelből átalakított, hengeres alak, fent és lent rézlemezekkel
rovátkolt, egyébként sima. Első világháborúból.
Réz. Lövegforma, sima, nyitott végén két fül.
Vas. Lövegforma, csúcsban végződik, durva felületű, szélesebbik végén
átlyuggatott.

19. század

1

Bádog, alja zöldre festett. Csónakformán kiképzett végek, enyhén kihajló
oldalak.

19. század

1

Bádog, feketére festett. Két végén ívben végződik, oldalai meghajlítottak.

19. század

1914-1918

19. század

58.124.1 / 1958

dohánytartó

1

Nikkelezett acél. Srapnelból készült, hengeres forma, palástján két
rézbetétes gyűrű. Első világháborúból.

1914-1918

58.125.1 / 1958

tálca / koppantóké

1

Vasbádog. Csónakszerűen felhajlított végekkel, oldalt alacsony peremmel,
vörösre festett, a fenekén aranyozott csillagmintával.

19. század

58.126.1 / 1958

öngyújtó

1

Réz. Patronból készült, hengeres, két részes, egyik részén kis vályú. Első
világháborúból.

1914-1918

58.127.1 / 1958

napóra / horizontális (gnomon)

1

Réz, fa. Rézlapra szerelt falap, ebbe bevésett számok és rászerelt
rézszerkezet, három csavar. Jelzése a rézzel borított peremen: Simon
Lubach in Viena.

18. század

58.128.1 / 1958

doboz / vállpánt számára

1

Préselt papír, festett. Kettős gombszerűen kivágott alak, mintás keretű
vörös mezőkkel az oldalán, tetején két fekete-fehér színű nyolcágú
csillaggal.

19. század

58.129.1 / 1958

vállpánt / tiszti

1

Gombkötő munka, aranyfonál, selyem. Felgombolható sűrűn átszőtt lap,
hosszú aranyrojtokkal.

58.130.1 / 1958

viharjelző

1

Fa, fém, vas, réz. Falapra szerelt készülék, ébresztő óra-szerű és
hengeres részekkel. Fényi Gyula találmánya.

1900 körül

58.130.2 / 1958

csengők / viharjelző

1

Fa, tekercs, fém. Deszkára szerelt nagyobb csengő, két tekercs. Fényi
Gyula találmánya.

1900 körül

58.130.3 / 1958

tartály / elemes, viharjelzőé

1

Üveg, agyag, vas, réz. Négyszögletes kockaalakú edényben henger
rézcsavarral. Fényi Gyula találmánya.

1900 körül

58.131.1 / 1958

öngyújtó

1

Réz. Patronból készült, lecsavarható, kissé szélesebb rovátkolt gombbal.

1914-1918

58.132.1 / 1958

öngyújtó

1

58.133.1 / 1958

öngyújtó

1

Réz. Dobozforma, sima, tetején nyílásban kiemelkedő kis csavar.
Réz, vas. Patronból készült. Hengeres alak, felső végén vasszög végét
illesztették bele, alul gyári jegy és 1909.

58.134.1 / 1958

higrométer

1

Fa, réz, üveg. Rézből készült nyeregtető alatt kerek, barnára festett tokban
az üvegezett táblázat és tű, esztergályozott, feketére festett talp. Jelzése:
Wilh. Lambrecht Göttingen.

19. század

58.135.1 / 1958

zászló / dísz-, Sopron város

1

Ripszselyem, hímzés. Egyik végén háromszög alakban kivágott, piros és
fehér színek, középütt Sopron arany, ezüst, fekete és vörös színekben
hímzett címere.

1930 körül

58.136.1 / 1958

karszalag / utcaparancsnoké

1

Ripszselyem, hímzés. Zöld alapon fehér pamuttal kihímzett írás:
UTCAPARANCSNOK.

1944-1945

58.137.1 / 1958

trombita / ezred-

1

Sárgaréz, széles tölcsérhez kettősen meghajlított cső visz a kissé
kiszélesedő fujókához.

19. század

58.137.2 / 1958

bojt / ezredtrombitáé

1

Sárga és fekete zsinór. 18-szorosan rácsavarva a trombita felső részére,
abból fut le az egyik boklyó, míg az alsó részen 16-szorosan fordul elő
lelógó bojttal. A trombita szája felett négyszeres zsinórzat.

19. század

19. század 1. fele

20. század eleje
1909

58.138.1 / 1958

tolvajlámpás

1

Sárgaréz-bádog. Hengeres alak, legalul kissé kisebb átmérővel, fent
kisebb áttörésekkel, teteje lapos, igen kevés emelkedéssel, ezen kerek
lyuk felett kéményszerű fogantyú. A palást elől kinyitható ajtószerűen.
Oldalt két drótszerű fül.

58.139.1 / 1958

díszföveg / fegyvermesteré

1

Fekete bársony velúr, habos selyem, elől-hátul magasra felhajtott karima,
aranypaszomány, vörös selyem, bőrbetéttel. Kétfejű sasos rézgomb.

58.140.1 / 1958

öv / katonai

1

Ripszselyem, festés. Kék-sárga-piros színű szalag, a kapcsok felett
szalagcsokor, belőle lelógó két aranybojtos szalaggal.

58.141.1 / 1958

attila / határőrségi

1

Sötétszürke posztó, öt-öt bordó zsinórozással magyar koronás címerrel
ellátott fémgombok. Vállain, ujjain, hátán a varrás mentén és a ferde
bevágásnál zsinórozás. Fekete klottbélés.

1906-1914

58.141.2 / 1958

díszsisak / határőr

1

Fekete posztó, gerezdes, közepe csúcsban végződik a tollbokréta
számára átlyukasztva. Elől-hátul ellenző, pikkelyes veretű állszíj, elől
rézből domborított magyar címer, bélése durva vászon.

1906-1914

58.142.1 / 1958

attila / orvosszázados (Waffenrock)

1

Világoskék posztó. Kézelője és gallérja piros szegélyű fekete bársony,
arany gombok és ujjain arany zsinórozás, hátán 3-3 gomb. Bélése: fekete
klott.

19. század vége

58.143.1 / 1958

sisak / vértes tiszti

1

Réz és lakkozott bádog. Magasra felhúzott taraj, domborított oroszlánnal
és kígyóval, amelynek farka nyílban végződik, elől domborított kétfejű sas
alatt F. J. I. betűk. Pikkelyesen domborított állszíj. Bélése bőr.

1850 körül

58.144.1 / 1958

bojt / kardé

1

Fekete-sárga selyem paszomány, végén bojttal, felette kétfejű sas.

58.145.1 / 1958

csákó / csendőr

1

Bőr, réz. Magasra húzott alak, elől, hátul karimával, három, gombos
bordával, elől rézből domborított császári címer, rákdíszes állszíj, csúcsán
lándzsaszerű dísz.

1850-1860

58.146.1 / 1958

sapka / honvéd alezredesi

1

Kék posztó, aranypaszomány, tojásdad alak arany fonállal hímzett
ellenzővel. Elől magyar címer és felírás: KIRÁLYÉRT ÉS HAZÁÉRT.

1900 körül

58.147.1 / 1958

díszkalpag / fegyvermesteri

1

Fekete kalapvelúr, fekete habosselyem szalaggal. Aranypaszományos
gomb, elől és hátul gomb F J kezdőbetűkkel. Bélése fehér selyem.

58.148.1 / 1958

dolmány

2

Fehér, ezüsttel átszőtt brokát (selyem) virágmintás. Testhez álló deréktől
lefelé bővül, hátul két hajtás közt hasítékkal. Álló gallér. Gazdagon
zsinorózva elől, hátul. A millenáris felvonuláskor szerepelt.

58.149.1 / 1958

rohamsisak

1

Kékre festett bádog, peremmel, elől ellenzővé szélesedve, kupolaszerű
tarajjal fent, bent bádoglemez betétként. Olasz.

1916-1918

58.150.1 / 1958

rohamsisak

1

Bádog. Hullámos perem, kupolaszerű. Kétoldalt csap; két-két gomb. Belül
állszíj vászonból és három bőrbetét. Gyártó: Csepel.

1914-1918

19. század

19/20. század
19. század 2. fele

19. század 2. fele

19. század 2. fele

1896

58.151.1 / 1958

dolmány

1

Sötétkék posztó, dús sárga-kék zsinórozás 5 sor aranyszínű fémgombbal.
Derékba szabott rövid eleje csákóra vágott, álló gallérján két arany csillag.
Bélése fehér flanell és vörös szövet, a derekán vörös öv.

19. század 2. fele

58.152.1 / 1958

tarsoly

1

Meggyvörös posztó dús sárga zsinórozással koronás C. S. monogrammal.
Belseje vörös bőr. A soproni polgárőröké volt.

1848

1896

58.153.1 / 1958

lótakaró

3

Vörös posztó, közepén nagy négyzetalakú prémszövet betéttel. Két első
sarka lekerekített, a két hátsó rész csúcsos. Ezeken kétfejű sasos
városcímer, sarkán nagy ezüstbojt. Szövése szőlőindás ezüst paszomány
és két sor ezüst zsinór. Bélése vászon. A millenáris felvonuláson
használták.

58.153.2 / 1958

haskötő / Bauchgurten

3

Vörös posztó, lila vászonbéléssel, belül heveder. Szíjjal és acélcsattal
ellátott. A millenáris felvonuláson használták.

1896

58.154.1 / 1958

cipő / női

2

Egy pár. Fekete atlasz, bőrtalp. Magasszárú, belül fűzős, két részből
szabott, elől és hátul varrás, vágott orrú. Talpa fordított varrott, sarka
rakott. Selyemszalag bodor.

1860 körül

58.155.1 / 1958

papucs / női

2

Egy pár. Bőr, aranyfonalas hímzés. Orra hegyes, leveles minta. Talpa
ugyanabból a bőrből, mint a többi rész. Orrán selyempompon.

19. század vége

58.156.1 / 1958

papucs / női

2

Egy pár. Piros glacé. Nyomott aranyozott virágokkal, első része csúcsosan
felnyúlik, a kivágás körül piros selyemszalag bodor. Talpa piskóta alakú,
fordított varrott, sarkatlan.

1850-1870

58.157.1 / 1958

nyakravaló / II. Józsefé

1

Fekete taft, első oldala aprón berakott, hátsó fele sima. Oldalt 3 gomblyuk.
A mellékelt cédula szerint II. József viselte 1788-ban.

1788

58.158.1 / 1958

vánkos

1

Vörös bársony, aranypaszomány szegéllyel és négy bojttal. Mária
Teréziának ezen adták át a város kulcsait, erre az alkalomra készült.

1773

58.159.1 / 1958

nadrág

1

Posztó (sötétkék) dús sárga-kék arany zsinórozással. Csizmanadrág,
ellenzős. Bélése fehér vászon.

19. század 2. fele

58.160.1 / 1958

mente / hajdú-

2

58.160.2 / 1958
58.160.3 / 1958
58.161.1 / 1958
58.161.2 / 1958

dolmány / hajdúcsizmanadrág
attila / altábornagyi
nadrág / altábornagyi

1
1
1
1

58.161.3 / 1958

öv

1

Arany zsinórozás három helyen három osztással. A végéről kettős zsinór
indul ki, az övre csomózva és kettős bojtban végződve. Lóskay Gáboré
volt.

20. század eleje

58.162.1 / 1958

mente / díszmagyar

2

Borvörös bársony, csonka hasított ujjal, hátul testhez szabott. Arany
zsinórozás, kerek gallér. Bélése bordó színű. Az egyikre rá van varrva az
arany mentekötő, a másikhoz szabadon van.

1900 körül

58.163.1 / 1958

csizmanadrág

2

Piros gyapjúszövet arany zsinórozással.

1890 körül

Piros posztó, sárga zsinórozás, 5 sor rézgomb, álló nyak, testhez szabott
alak, báránybőr-bélés és szegés. A megyei hajdúk öltözete.
Piros posztó, sárga zsinórozás. A megyei hajdúk öltözete.
Piros és sötétkék posztó. A megyei hajdúk öltözete.
Vörös posztó dús aranyozással. Lóskay Gáboré volt.
Vörös posztó dús arany zsinórozással. Lóskay Gáboré volt.

1900 körül
1900 körül
1900 körül
20. század eleje
20. század eleje

58.164.1 / 1958

csizmanadrág

2

58.165.1 / 1958

dolmány

3

58.166.1 / 1958

övcafrang

1

58.167.1 / 1958

58.168.1 / 1958

zászlószalag

zászlószalag

Piros posztó gyér aranyozással.
Fehér posztó, piros zsinórozás, csonka zsinórozott ujjú és bársonnyal
megtoldott.
Arany zsinór, a két bojt felett mezőben kétfejű sas.

19. század vége
19. század vége
19. század 2. fele

1

Sötétkék selyem, ezüst és arany hímzés, egyik végén hadi emblémák,
másik végén oroszlán kígyóval. Felirata: A 9-DIK HUSZÁR EZRED TISZT
URAK HITVESEIK 1850 és HIVSÉG ÉS DIADAL KÉSÉRJEN. A végén
bojt. Középen ezüst zsinórral csokorba kötve. A Nádasdy-huszároké volt.

1850

1

Moiré selyem alap, piros színű, arany és kék hímzéssel tölgy- és
babérkoszorú. Az egyik végén allience-címer, a másikon kartusban 1870.
Felírás: KIRÁLYÁÉRT HAZÁJÁÉRT lángol a magyar szíve. AUSTRIAI
MÁRIA TERÉZIA WÜRTEMBERGI HERCZEGNŐ. Közepe bojtos zsinórral
csokorra között. A Nádasdy-huszároké volt.

1870

1870

1850

58.169.1 / 1958

zászlószalag

1

Fehér és piros selyem arany és bordóval átvarrt hímzés. Az egyik végén
magyar címer, a másikon ismeretlen címer. Felirat: A 74-ik
honvédzászlóaljnak 1870. Rendületlen hűséggel szülőim és
szülőföldemért. Mária Valéria főherczegnő. Aranyzsinórral csokorra kötve.

58.170.1 / 1958

zászlószalag

1

Bordás fehér selyem arany tölgy és babérlevelek, pálmalevelek hímzéssel,
egyik végén kettős hercegi címer, a másik végén 1850. Felirat:
FRANCISCA FÜRSTIN VON LIECHTENSTEIN MORIAMUR PRO REGE
NOSTRO. Aranyzsinórral megkötve, két bojt.

58.171.1 / 1958

kucsma

1

Borvörös bársony, arany zsinórozás.

58.172.1 / 1958

hurok / ebfogó

1

Négyszeresen körbe fogott sárgaréz drót, legbelül gumiszerű anyaggal
borítva. Felirat: Humánus Ebfogó-hurok. Ennek kizárólagos használatát az
ebek elfogásánál, elrendelte a soproni rendőrfőkapitányság 1908-ban.
Krump Miklós készítette.

58.173.1 / 1958

betűmutató / jad

1

Tagolt, kiduzzadó fogantyú vörös rézbádogból, bekarcolt leveles
díszítéssel, felfelé vékonyodó fémszáron felírás: Faludi Zsigmond
Csepreg. Lezárás kézzel, amelynek mutatóujja kinyúlik.

58.174.1 / 1958

mintakendő

1

Színes pamut. Hímzés. Az alapon fent fekete, sárga színekben sas és
zöld-tarka színekben madár leveles ággal. A közepén két sárga oroszlán
többszörösen font koszorút tart, lent virágok. 1847-es évszám és ... IST
TROST.

58.175.1 / 1958

mintakendő

1

Vászon alap, színes fonál, hímzés. Felső girland alatt a betűsorok és
számsor, levélindák, virágsorok, legalul madár ágon, urna, rom. P F W
kezdőbetűk.

1890 körül
1908

ismeretlen

1847

19. század közepe

58.176.1 / 1958

lornyon

1

Teknőc, üveg. A szemüvegek az orrnyereg felett tagolt rézfoglalattal. A
fogantyú felső részében az üvegeknek megfelelő tok, alsó íves részének
kiképzése legyezőre emlékeztet, végén kis fémkarika.

19. század 2. fele

ismeretlen

59.1.1 / 1959

mellény / ujjatlan

1

Kék posztó és sujtás (zöld). A sujtás hosszú sávokban bocsátkozik le, a
háton öt rövidebb gombsor, oldalt hosszú gombsor, a másik oldalon a
lyukak. A karlyuknál hosszú leffentyű, lebt egy kisebb gombsorral. Durva
vászonbélés. Valószínűleg színpadi ruha.

59.2.1 / 1959

kard / rendőrségi

1

Acél, réz. Rézmarkolata egyszerű, félovális, részben rovátkolt. Az
acélpenge kissé görbe.

19-20. század

59.2.2 / 1959

hüvely / rendőrségi kardé

1

Réz és bőrrel bevont fa, felül rézgomb. Egy kicsit görbe; két végén réz, alul
csúcsba végződik gömbbel, fekete bőrbevonás.

19-20. század

59.3.1 / 1959

vívókard

1

Acél, réz, bőr. Lefele vékonyodó négyszögletes átmetszetű acél, fent
negyedgömb lezárással, markolata rovátkolt bőrrel bevonva, legfelül
rézgömb.

1

Fa, ripszselyem, réz. Rúdja majdnem teljesen sima, fogantyúnak a közepe
táján ívben kiemelkedik és bordás. Levélalakú rézcsúcs, egyik oldalán a
magyar címer, a másikon a városé kivésve. A zászló maga piros és fehér
mezős, az egyik oldalon, ezen Sopron címere színes fonálból kihímezve,
oldalt aranyhímzéssel szőlőinda és szalagdísz. A címeren a kapu fekete
bársony. A másik oldalon a nemzeti színű alapon a koronás magyar címer,
kihímezve tölgyfaágak. Sopron város 1916 decemberében IV. Károly
koronázására csináltatta.

1916

1916

59.4.1 / 1959

zászló / Sopron városé (1916-os koronázáskor)

59.4.2 / 1959

zászlószalag

1

Ripszselyem, aranyhímzés. Egyik szárnya piros-fehér, felírása: Sopron
szab. kir. város közönsége. Másik nemzeti színű: a koronázás alkalmából
1916. XII. 30. Nyersselyemmel bélelt aranyrojt. A koronázási zászlóhoz
tartozik (59.4.1). Sopron város 1916 decemberében IV. Károly
koronázására csináltatta.

59.5.1 / 1959

puska / sörétes

1

Fa és vas. Előltöltő.

59.6.1 / 1959

pisztoly / golyós

1

Vas és csontborítás. Csöve nyolcszögletes, hatlövetű. Finoman cizelált
inda- és fonadékmustrával. A borítás dús indamintázással valószínűleg
korábbi, tán 17. századi.

59.7.1 / 1959
59.8.1 / 1959
59.9.1 / 1959
59.10.1 / 1959
59.11.1 / 1959
59.12.1 / 1959
59.13.1 / 1959
59.14.1 / 1959

pisztoly / golyós
puska / golyós
puska / golyós
puska / sörétes
puska / sörétes
puska / sörétes (vadorzó)
puska / sörétes
puska / sörétes

1
2
1
1
1
1
1
1

Faagy, vasszerkezet. Előltöltő, végén kis vakarika.
Vas. Hátul töltő.
Vas. Hátul töltő.
Vas és fa. Előltöltős.
Vas és fa. Előltöltős.
Vas és fa. Előltöltős. Cédulán felírás: brennbergi vadorzótól elkobzott.
Vas és fa. Előltöltős. Cédulán: Krauscher Ignác.
Vas, fa, rézcső. Előltöltő.

20. század eleje

19. század
19/20. század
19. század
20. század
20. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

59.15.1 / 1959
59.16.1 / 1959
59.17.1 / 1959
59.18.1 / 1959
59.19.1 / 1959
59.20.1 / 1959
59.21.1 / 1959
59.22.1 / 1959
59.23.1 / 1959
59.24.1 / 1959
59.25.1 / 1959

puska / sörétes
puska / sörétes
puska / sörétes
puska / sörétes
puska / sörétes, kétcsövű
puska
puskacső
puskacső / sörétes
puska
pisztoly
pisztoly

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

59.26.1 / 1959

lámpás / folyosó-

1

59.27.1 / 1959

súly / 2 fontos (110 dkg)

1

Tömör vas, kocka alak lesarkítva, ugyanúgy alul és felső peremén is, fent
kettős karika.

19. század

59.28.1 / 1959

sisak / roham-

1

Vasbádog, belül bőrre bélelve erős vászon állazóval. Grimmenstein
Ferenc (1859-1944) tulajdona volt az I. világháborúban.

1914-1918

1

Nikkelezett vas, sárgaréz markolat, rombusz idomú keresztmetszet,
markolata sodrott, egyik oldalán a sima keresztléc végén vésett
ágyúcsövek babérlevelek közt keresztben, a végén laposra nyomott gömb,
egyik oldalán levelek, a másikon ágyúcsövek és golyók. Rászerelt tisztibojt
arany- és színes szövésű magyar címerrel, bordó betétecskével. A
feloszlatott Hadastyán Egyesülettől.

19-20. század

19/20. század

59.29.1 / 1959

kard / veterán-

Vas, fa. Előltöltő.
Vas, fa. Hátul töltő. Cédula: Nyék Kánysz 1912.
Vas, fa. Előltöltő.
Vas. Előltöltő.
Vas, fa. Előltöltős.
Vas, fa. Előltöltő.
Vas.
Elöltöltő, kettős.
Vas és fa. Három hátultöltő puska, Werndl gyártmány.
Kovás, vas.
Előltöltős, kakasos.
Vasbádog. Tégla-alak, hátul zárt, oldalai és elől áttörés, zöldre festett.
Tetején hengeres füstkivezető, leemelhető tokkal.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19/20. század
19. század
19. század
1850 körül

59.29.2 / 1959

hüvely / hadastyán kardé

1

Bőrrel borított fa, rézveretek, fekete bőr hasonló övvel. Végén hosszabb
veret levelekkel, sakkmintás dísszel és kalpagos hadastyán jelvényekkel, a
másik oldalon két leveles dísz. A felső végen a vereten levél, illetőleg
hadastyán jelvények. A feloszlatott Hadastyán Egyesülettől.

59.30.1 / 1959

kard

1

Acél. Görbe, homorú felület. Markolata erősen tagolt, meggörbített. Tán
hadastyánkard volt.

1900 körül

59.30.2 / 1959

hüvely / kardé

1

Bőrrel bevont fa, vasveret. Görbe alak, sima veretek két vaskarikával. Tán
hadastyánkard volt.

1900 körül

59.31.1 / 1959

címer / Bach-korszakbeli pénzügyigazgatóság

1

Vas, festés, aranyozás. Vasból kivágott kétfejű sas koronákkal,
címerekkel, lent írás aranyozott betűkkel: K K FINANZ.

1849-1860

59.32.1 / 1959

címer / Flandorffer-cég

1

Réz, domborítás. Kétfejű sas, egyik karmában kard, a másikban jogar.

1840 körül

59.33.1 / 1959

kard / hadastyán, tiszti

1

Acél, réz. Enyhén görbülő nikkelezett acél, markolatán dúsan elhelyezett
újbarokk motívumok, kagyló, stilizált virágok. Jelzése: pajzsban elhelyezett
J P betűk közt stilizált nyíl. Rákötött bojt színes szövésű magyar
címerekkel.

59.33.2 / 1959

hüvely / hadastyán, tiszti kardé

1

Fa bőrbevonattal, rézveretek, rákötött bőrszíj. Legfelül egyik oldalon a
magyar címer, egy keskeny vereten rozetta, legalul hosszú, veretlen
indadísz.

59.34.1 / 1959

kard / hadastyán

1

59.34.2 / 1959

hüvely / hadastyán kardé

1

Acél, vas. Enyhén görbülő penge, fent meggörbített vasmarkolat két lapján
dudorral. Rácsavart bojt nemzeti színekkel.
Fa, bőr, vasveret. Sötétbarna bőr, egyszerű veret.
Acél, nikkelezett, vasveret. Enyhén görbülő penge, a meggörbített
markolaton ferde sávok és rombuszszerű dudorok. Nemzeti színek a
bojton.

1900 körül

1900 körül
20. század
20. század

59.35.1 / 1959

kard / hadastyán

1

59.35.2 / 1959

hüvely / hadastyán kardé

1

59.36.1 / 1959

kard / hadastyán

2

59.36.2 / 1959

hüvely / hadastyán kardé

2

59.37.1 / 1959

pisztoly / kovás

1

Vas, rézborítás, véset. Majdnem teljesen beborítja a rézveret dús indákkal.

59.38.1 / 1959

öv / zászlótartóé

1

Bársony, aranyszövés, réz, bőr, vas. Két arany paszományos csík közt
bársonyba szőtt aranyfonállal készült hullámos csík rokokódíszű
rézcsatok.

59.39.1 / 1959

lótakaró-szorító

1

Durva vörös szövet, bőrrel megerősített szíjvégek. A millenáris
felvonuláskor használták a város küldöttei.

1896

59.40.1 / 1959

tarsoly / dísz-

3

Bőr, vörös fonat, bársony. Bársony alapon fémből kivágott összefont
monogram S V, a másik oldalon barna bőrleffentyű belső zsebbel. Vörös
zsinórzat. A millenáris felvonuláskor használták a város küldöttei.

1896

59.41.1 / 1959

csákó / tiszti

1

Bőr, posztó, papírmasé, réz. Teteje sima, feketére festett, palástján fent
aranyszövés cikk-cakk mustrával, elől a monarchia címere és KIRÁLYÉRT
ÉS HAZÁÉRT, az ellenzőn aranyszövés. Piros selyembélés.

19-20. század

59.41.2 / 1959

tartó / sapkáé

1

Bőr, réz. Magas, lefelé keskenyedő alak, elől rézzár, belül bordó
selyembélés, rászerelt szíj.

19-20. század

59.42.1 / 1959

kucsma

2

Bársony és nemez. Piros bársony, ezüst paszomány szegélyezés, fehér
nemezből betét, elől domborított rézpléhen a város címeréből vett hármas
tornyú kapu. Kék selyembélés. A millenáris felvonuláskor használták a
város küldöttei.

Fa, bőr, nikkelezett acél. Enyhén görbül, sötétbarna bőr, egyszerű
nikkelezett vasveretek a két végén.
Acél, vas. Enyhén görbülő penge, meggörbített, fent átfúrt markolat.
Fa, vasveret, bőrbevonás. Enyhén görbült, sötétbarna bőrbevonat, három
vasveret, egyszerű.

20. század
20. század
20. század
20. század
1700 körül
19. század 2. fele

1896

Nemez. Elől és hátul lehajtott karima, oldalt erősen keményített szegéllyel,
sima, szalagtalan, elől rézből gömb lánggal. Kék bélés. Gyártó: Tálos
Péter, Sopron.

59.43.1 / 1959

kalpag / hadastyán

1

59.44.1 / 1959

kalpag / hadastyán

1

59.45.1 / 1959

kalpag / hadastyán

1

59.46.1 / 1959

kalpag / veterán-

1

59.47.1 / 1959

sapka / tiszti

1

Posztó, bőr. Lapos tető, egyenes palást, alul sima, lapos szemellenző,
felette bőrszíj és sapkarózsa: piros alapon H S betűk. Fekete szövetbélés.

1900 körül

59.48.1 / 1959

szalag / diplomata-

1

Ripszselyem. Két széles kék sáv között ezüst csík, a vállnál csokor.
Magyary Antal követé volt.

20. század

59.49.1 / 1959

szalag / diplomata-

1

Ripszselyem. Középütt sárga mező, kétoldalt sokkal keskenyebb
világossárga és kék sáv, a vállnál ugyanilyen anyagból csokor. Magyary
Antal követé volt.

20. század

59.50.1 / 1959

szalag / diplomata-

1

Fehér ripszselyem. Kétoldalt keskeny piros csík, középütt fehér mező, két
széle csipkézett. Magyary Antal követé volt.

20. század

59.51.1 / 1959

terítő / zsúrasztalra

1

Egyszerű fehér vászon, hímzés, horgolás. Valamivel a szélen belül horgolt
rács, a nagy mezőn kihímezve művészek, zenészek, tudósok és a család
barátainak névaláírása. A 20. század első éveiben volt divat. Reichardt
családé volt.

1905

59.52.1 / 1959

pecsételő

1

Bronz, vésés. Négyszögletes nyél, kerek pecsételő: A 18-ik
HONVÉDZÁSZLÓALJ II-ik SZÁZAD VEZÉNYLETE.

59.53.1 / 1959

irattartó

1

Két egymáshoz fűzött falap bordószínű vászon által. A felső kisebb,
égetett technikával a soproni Tűztorony, virágok és írásszalagon: VÁROSI
Pártértekezlet 1956, lent az ország zászlója. Készítő: Kasztner Mária.

59.54.1 / 1959

pecsétnyomó / munkácsi tüzérezred

1

Bronz és sárgaréz. Vésés. Négyszögletes nyél, lent átlyukasztva, ovális
pecsét, a koronátlan magyar címerrel: MUNKÁCSVÁRA TÜZÉRSÉGI
PARANCSNOKSÁG.

1848-1849

1

Papír, rézmetszet. Nyújtott trapézalak, fent koszorúban éremszerűen
Hypokratész mellképe, alatta pálca, felette felírás: Apotheke zum Engel in
Oedenburg. Két levélmintás vékony, hosszú csík nyúlik a szélekkel
párhuzamosan lefelé.

1830-1850

1

Papír, rézmetszet. Nyújtott trapézalak, az üveg dugójára csavarták fent.
Szélesebb végén görög ruhás kertész virágállvány mellett, mögötte bokor,
jobboldalt öntözőkanna. Felirata Apotheke zum Engel in Ödenburg. Lefelé
vonuló két hosszú sáv leveles indából.

1830-1850

59.55.1 / 1959

59.56.1 / 1959

jelzőpapír / orvosságos üvegé

jelzőpapír / orvosságos üvegé

Nemez. Elől és hátul lehajtott, oldalt erősen felálló, kikeményített karima,
lapos tető. Elől rézből félgömb és láng. Rozsdaszínű bélés.
Nemez. Gyártó: Hajdu József, Sopron.
Nemez. Elől és hátul lapos, oldalt felhajló perem. Sima palást, lapos tető.
Fekete bélés.

19-20. század
19-20. század
1905 körül
19-20. század

1900 körül

1956

59.57.1 / 1959

jelzőpapír / orvosságos üvegé

1

Papír, rézmetszet. Hosszúkás trapézalak, fent angyal Aesculap-bottal,
felette felírás: Apotheke zum Engel, alatta drapéria felírással: in
Oedenburg. Kétoldalt levélcsomóból alakult bordür fut a lap széle mellett.

1830-1840

59.58.1 / 1959

jelzőpapír / orvosságos üvegé (vignetta)

4

Papír, rézmetszet. Négy vignetta: 1. pajzsalakú, 2. kicsi, kerek,
virágdíszes, 3. nagy, kerek, levéldíszes, 4. nagy, szalagdíszes. Mindnek a
felirata: Apotheke z (vagy zum) Engel in Oedenburg.

1830-1840

59.59.1 / 1959

jelzőpapír / orvosságos üvegé

2

Papír, rézmetszet. Két azonos hosszú csík. 1. egybetolt virágok, felírása
kétszer: Apotheke zum Engel. 2. stilizált levelek, felírása kétszer: in
Oedenburg.

1830-1840

59.60.1 / 1959

óra / fali

1

Vaspléh, számlapja fehér alapos, alabárdszerű mutatók, fekete betűk. A
keret és óraház barnára festett.

20. század eleje

59.61.1 / 1959

petróleumlámpa / asztali

1

Bronz és sárgaréz. Négy lapos, leveles díszű lábon négyzetes alap, tagolt
talp stróffal, a petróleumtartály közepén öv, felette és alatta stilizált liliomos
és csigás dísz. Az égő fent áttört.

19. század vége

1

Réz, vésés. Kerek, címerfoszlányok és levéldísz közepette szögletes
térben két teljes valószínűleg allegorikus alak, az egyik hatalmas bottal és
fején fénykarikával, a másik tükörrel, tán Minerva és az Igazság allegorikus
alakja. Körirata: SIGILLUM GYMNASY SOPRONIENSIS 1778. Főleg alul
erősen tagolt nyél.

1778

1685-1695

59.62.1 / 1959

pecsételő / katolikus gimnázium

59.63.1 / 1959

pecsételő / Kollonics Szigfridé

1

Réz, vésés. Nagyobb, ovális alakú, bíborosi kalap zsinórokkal, hatosztatú
pajzs. Részben kibetűzhető körirata: S P R A. S B E. CARD. S. H I I L
(SIGILL?) A. KOLLONITZ A COL. F. JAUR. ADMINISTR. & C. Fanyél,
kerek fogantyúval.

59.64.1 / 1959

pecsétnyomó / a kir. gimnáziumé 1778-1801

1

Vas. Ovális pecsételő: oroszlán nyitott könyvvel. Körirat: SIGIL GYMNASII
REGII SOPRONIENSIS. Vasnyelének oldalai legörbítettek. 1778 és 1801
között használták.

1790 körül

59.65.1 / 1959

bányászlámpa / karbidra

1

Vas és réz. Hengeres alak a félmagasság felett gyűrűvel. Rászerelt
egyszerű, felmagasított fül rézgyűrűvel, amelyen nagy kampó van vasból.
Rézcsapok.

20. század

60.1.1 / 1960

lőporszaru

1

Egy vastagabb, kétfelé ágazó szarvasagancsból van kifűrészelve, szárai
fenekelve, oldalán bronzkarikák a felfüggesztésre. Egyik feneke hiányzik,
egyik karikája elveszett, kiöntőcsapja hiányzik. Díszítése geometrikus és
stilizált növénymintákból áll.

17. század

1

Szarvasagancsból készítve, úgy hogy a vastagabb ágból kettéváló két
vékonyabb ág egyforma hosszúságúra van levágva, szarvasagancslemezzel befenekelve, vastag végére pedig ólomborítású fa kiöntőcsappal
ellátva. Rézláncon fadugó. Két bronzkarika és zöld gömbzsinór szolgál a
felfüggesztésre. Díszítése geometrikus és stilizált állatalakos.

17. század

60.2.1 / 1960

lőporszaru

60.3.1 / 1960

alabárd

1

Vas, szögecselve és forrasztva. Szakálla erősen tagolt és finoman
díszített, mindkét oldalon indák közt lapos sisakos katonafej. Csúcsa
hosszú, négyszögű törzsű. Alul két pánt.

60.4.1 / 1960

díszkard / szovjet repülő

1

Acél és bakelit. Enyhén görbül, széles vércsatorna. Markolatán sodrott
bakelit és kucsmaszerű vésett és maratott acélvégződés csillaggal és
szovjet jelvénnyel. Rácsavart ezüstzsinórzat boklyóval. Jelzése orosz
betűkkel M G K 15 HF. Egyszerű hüvely gyűrűkkel és lent foglalattal.

1939-1945

1939-1945

17-18. század

60.5.1 / 1960

tőr / SS

1

Acél, alumínium, fém. A markolat tagolt, betéte sas volt az egyik oldalon,
magán a tőrön Meine Ehre heisst Treue felirat gót betűkkel. A hüvelyen
fent és lent foglalat, az utóbbi gombbal, kb. a felső első harmadán betét
meanderre emlékeztető dísszel, ehhez és a felső foglalathoz kapcsolódó
széles szemű lánc, villámmal és halálfejjel.

60.6.1 / 1960

kard / rövid

1

Hüvely nélkül. Vas és réz. Széles, eléggé lapos penge, rézmarkolata
rovátkolt, felső végén tagolt gombbal, a szárak körökkel díszített
tagolással.

19. század vége

60.7.1 / 1960

kávéfőző

1

Vas, réz. Három profilált vékony lábon magas rézhenger fedővel, rászerelt
vaskerék. Jelezve: C. F. Mayerhofer. Wien. Származás: Peck kávéház,
Sopron.

19. század vége

60.8.1 / 1960

óra / fali

1

Profilált fa- és rézkeretben fehér óralap. Származás: Peck kávéház,
Sopron.

19. század 2. fele

60.9.1 / 1960

kávédaráló

1

Fa, vas. Magas fahasáb, vasból való lendítőkerék és forgató. Jelezve:
Ferdinánd Mayerhofer Wien. Származás: Peck kávéház, Sopron.

19. század vége

60.10.1 / 1960

vadászkés

1

Sárgaréz, szaru, acél. Maratás, formázás. Pengéje mély vércsatornával,
mindkét oldalán indadíszítés. Nyele szaruból, szalagosan kialakított
díszítés, ovális, rovátkolt lezárás rézgombocskával.

60.11.1 / 1960

kard / lovassági, török (?)

1

60.11.2 / 1960

hüvely / lovassági kardé, török (?)

1

Vas. Görbe, markolata pipaszerű és rézgombokkal díszített, lent két
gömbbel összefogott.
Vas, bőr. Görbe, két végén vasveret, két vaspánt karikával.

60.12.1 / 1960

rulett

1

Fa, rézlemezkék, festés. Kerek, tagolt láb és fogantyú, belőle kiálló tagolt
csap. Kerek, festett számlap, kiálló rézlemezkékkel, ez és a felette lévő
tagolt lezárással kiálló lapos csappal forgatható.

60.13.1 / 1960

tükör / asztali

1

Fa, esztergályozás. Három gömböcskén álló kerek, tagolt talp, tagolt szár
két tagolt és gömbben végződő rúd a szárból kinövő tagolt lécecskén tartja
az oválisan keretelt tükröt.

60.14.1 / 1960
60.15.1 / 1960

házi áldás
ruhaderék

1
1

60.15.2 / 1960

ruha / báli

1

Papír, kalligrafikus írás. Renov. 1888 Dukavits István.
Karton. Fehér alapon nagy, kék indák. Halcsont. Kézi varrás.
Selyem brokát, vászon béléssel. Világos fehér alapon elszórt virágok.
Uszály. Szétbontva.

18. század

19. század
19. század
19. század 2. fele

19. század 2. fele
1888
19. század 2. fele
18. század vége

60.15.3 / 1960

ruha / gyermek-

1

Karton, rövidujjú, lila alap, világos alapú csíkok piros pöttyökkel.

19. század 2. fele

19. század 2. fele

19. század 2. fele

61.1.1.1 / 1961

ruha / női

1

Lilászöld, színjátszó selyemből magasderekú, mieder-es, hosszú női ruha.
A szoknya és mieder-rész egybe van varrva. Bélése durva tüll-szerű
anyag; az alja világoskék gömbzsinórral van szegve koptatóként. A ruha
rövidujjú, fodros, de beleilleszthető háromnegyedes ujja is van. Elején
saját anyagából fodrozva. Polster Lujza hagyatékából való a kollekció
(61.1.40-ig), óvónő volt. 1880-1959.

61.1.1.2 / 1961

ruhaujj

1

Lilászöld vagy zöldes lila selyemből varrt ruhaujj, a hónalj részen négy
helyen kis zsineg a ruha rövid ujjába való erősítés céljára. A kézelő L
alakban csipkével díszített. Bélése durva tüll.

61.1.2 / 1961

szoknya

1

Szürkecsíkos gyapjú szövetszoknya. Szűk derék, harangalakú szoknya, az
alja kb. 20 cm magasan fodros. Alján szőr koptató. Derekán szürke pertli
szolgál a rögzítésre.

1900 körül

61.1.3 / 1961

szoknya

1

Szürke gyapjúszövetből készült, szűk derekú, bő aljú, lerakott ráncokkal
díszítve az alja, derék van pertlivel rögzíthető szoknya. Béleletlen.

1900 körül

61.1.4 / 1961

szoknya

1

Szürkecsíkos, szűk derekú, harang alakú szoknya. Az alja fodros kb. 30
cm szélesen. Koptatója szürke szőrszalag.

1900 körül

61.1.5 / 1961

alsószoknya

2

Püspöklila selyemklott anyagból készítve, szűk derékkal, bő szoknyával.
Kb. 15 cm széles fodra fekete hímzéssel díszítve, alja fekete
szőrkoptatóval ellátva.

1900 körül

61.1.6.1 / 1961

szoknya / selyem-

1

Fekete selyemből varrott szűk derekú, igen bő aljú szoknya. A hátulja
hosszabb, mint az eleje. Alján fekete koptató, bélése durva tüll-szerű
anyag. Polster Lujza anyjáé lehetett.

1880 körül

61.1.6.2 / 1961

blúz

1

Fekete selyemből varrott, fehér vászonnal bélelt, derékban szűk, miederes, kereknyakú blúz. Ujjai hosszúak, csipkével szegettek. Polster Lujza
anyjától örökölhette.

1880 körül

61.1.7 / 1961

szoknya

1

Fekete gyapjúszövetből, vékony vászonbéléssel készült. Derékban szűk,
főldig érő, bő szoknya. Az alján fekete szőrkoptató. Slicce kapcsokkal és
fekete üveggombokkal zárul.

1900 körül

61.1.8 / 1961

kötény

1

Fekete klott anyagból készült, derékban szűkre rakott, alul bő kötény. Két
oldalán és az alján fekete hímzéssel díszített.

1900 körül

1880 körül

1900 körül

61.1.9 / 1961

blúz

1

Fekete hernyóselyemből varrott, bő hátú blúz. Kézelője széles, díszítése
fekete csipke. Nyaka kerek, fehér csipke állógallérral díszítve.
Hamisgallérja fekete csipkével szegve. Eleje húzott gombokkal zárul, hátul
saját anyagából készült dragonya van.

61.1.10 / 1961

blúz

1

Fehér batisztból varrott hátulgombolós, magas állógalléros blúz. Ujjai
hosszúak, kézelővel. A blúz eleje, nyak és kézelői fehér hímzéssel
díszítettek. Derékban korcolt.

61.1.11 / 1961

blúz

1

Fehér selyemből vászonbéléssel készített blúz. Erős kivágásában finom
csipkebetét, magas gallérral. Kézelői szintén csipkéből. Gombolása hátul
van, derékban széles pertlivel szorítható.

1900 körül

61.1.12 / 1961

ing / női

3

Házi vászon. Kereknyakú, apró ráncra szedve, derékig nyitott elejű, bő
ujjú, hosszú ing.

1880 körül

61.1.13 / 1961

ing / női, féling

1

Fehér házivászonból van az eleje és háta, az ujjai és alsó toldás gyolcs.
Nyaka kerek, igen apró ráncra szedve a házivászon. Az eleje végig nyitott.

1880 körül

61.1.14 / 1961

szalag

1

Fekete selyem damasztszövéssel mintázva, végein rojtozva.

1900 körül
1900 körül

61.1.15 / 1961

szalag

1

Keskeny selyemszalag. Két szélén barna csík szegése van, mintázata
nagy kockák, benne összekapcsolt négy-négy karikával. Hajszalagként
volt használatos (?).

61.1.16 / 1961

szalag

1

Sötétkék selyemszalag, két végén csipkeszerűen hímzett, slingelt, rojtos.
Nyakkendőként volt használatos.

1900 körül

61.1.17 / 1961

szalag

1

Püspöklila selyemszalag. Végei szegetlenek. Nyakkendőnek vagy
hajszalagnak használták.

1900 körül

61.1.18 / 1961

szalag

1

Püspöklila selyemszalag, végei szegetlenek. Nyakkendőnek vagy
hajszalagnak használták.

1900 körül

61.1.19 / 1961

sál / nyak-

1

Szürke selyemsál pepita mintázattal, fekete szegésszéllel. Végein kb. egy
cm-es rojt. Végeihez közel 6-6 fekete csík keresztezi.

1900 körül

61.1.20 / 1961

zsebkendő

1

Fehér batiszt keskeny csipkebetéttel és csipkeszélekkel. Egyik sarkában
hétágú korona alatta fekete kereszt.

1900 körül

61.1.21 / 1961

szoknya

1

Hosszú szürkéskék szoknya, szűk derékkal, harangalakú szoknyával
gyapjúból. Az alján szőrkoptató, béleletlen.

1900 körül

61.1.22 / 1961

kabát / női

1

Szűkderekú, fodros aljú rövid kabát, szorosan záródó nyakkal, kerek
gallérral. Gyapjúszövet.

1900 körül

61.1.23 / 1961

mellény / gyermek

1

61.1.24.1 / 1961
61.1.24.2 / 1961

cipő / női
cipő / női

1
1

61.1.25 / 1961

táska / kézi-, női

1

61.1.26 / 1961

fűzőtű

1

Lándzsa alakú, csiszolt csontdarab, szélesebb végéhez közel lyukas.

1880 körül

61.1.27 / 1961

fűzőtű

1

Lapos, keskeny csontdarab, egyik vége kihegyezve, a másik lekerekítve és
átfúrva.

1880 körül

61.1.28 / 1961

fűzőtű

1

Keskeny csontdarab, egyik vége kihegyezett, a másik lekerekített és átfúrt.

1880 körül

61.1.29 / 1961

lornyon

1

Összecsukható szögletes fémkeretben üveg, gyöngyház nyéllel.

1900 körül

Virágos, színes selyemből varrott, ujjatlan, kereknyakú kis mellény. Bélése
vászon.
Fekete hosszúszárú gombos cipő. Ballábas.
Fekete, hosszú szárral, gombokkal. Jobblábas.
Barna szarvasbőrből készült, patentzáras kis kézitáska, keskeny hordozó
szíjjal. Gyári készítmény.

1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

61.1.30.1 / 1961
61.1.30.2 / 1961

cipő / gyermek
cipő / gyermek

1
1

Ballábas. Barna, magas szárral, fűzővel, prémbéléssel.
Jobblábas. Barna, magas szárral, fűzővel, prémbéléssel.

1900 körül
1900 körül

61.1.31.1 / 1961

papucs / gyermek

1

Piros és fekete bőrből van a felsőrésze, szattyán, ill. lakkozott szattyán.
Bélése vászon és fehér szattyán. Talpán 10-es szám. Kérgére barna
pertliből egy fület varrtak.

1900 körül

61.1.31.2 / 1961

papucs / gyermek

1

Piros és fekete bőrből van a felsőrésze, festett piros, ill. lakkozott fekete
szattyán. Bélése vászon és fehér szattyán. Talpán 10-es szám. Kérgére
barna pertliből egy fület varrtak.

1900 körül

61.1.32.1 / 1961

cipő / gyermek

1

Ballábas. Szarvasbőr felsőrész, szögletes orral, fűzővel. Bélése vászon.
Cégjegy: Anton + Franz Swoboda Wien I. Singerstrasse 5.

1900 körül

61.1.32.2 / 1961

cipő / gyermek

1

Jobblábas. Szarvasbőr felsőrész, magas szárral, szögletes orral, fűzővel.
Bélése vászon. Cégjegy: Anton + Franz Swoboda Wien I. Singerstrasse 5.

1900 körül

61.1.33.1 / 1961

cipő / gyermek

1

Jobblábas. Fehér kecskebőrből készült félcipő. Pántja egy gombra zárul,
orrán bőr szalagdísz. Orra szögletes.

1900 körül

61.1.33.2 / 1961

cipő / gyermek

1

Ballábas. Fehér kecskebőrből készült félcipő. Pántja egy gombbal zárul,
orrán bőr szalagdísz. Orra szögletes.

1900 körül

61.1.34 / 1961

esernyő

1

Fekete selyemhuzattal, hosszú, fogantyúja vastagodó nyéllel. Végéhez
közel három fémgyűrű, kettőn DOUBLE jelzés. Nyelén zsinórhurok.

1910 körül

61.1.35 / 1961

esernyő

1

Fekete selyemhuzattal, nyele L alakban végződik, ezüst borítású.

1910 körül
1910 körül

61.1.36 / 1961

esernyő

1

Fekete selyem huzatjának közepén és kerületén szürke csík vörös
mintázattal. Nyele L alakban végződik, ezüst. Nyelén ripsz szalagon
borított tarka fagomb fekete rojttal.

61.1.37 / 1961

baba / zenélő

1

Tengelyen forgó gömbben van a zenélő szerkezet. A gömb felső részére
van ragasztva a porcelán babafej, ezen cégjelzés: Made in Austria 1905. A
baba bohócnak van öltöztetve.

61.1.38 / 1961

tartó / kefe-

1

Színes üveggyöngyökből van fűzve áttört mintákkal. Felfüggesztésére
három gyöngyszalag egybekötve szolgál.

1900 körül

61.1.39 / 1961

blúz

1

Fehér batiszt anyagból varrva hosszú mandzsettás ujjakkal, álló magas
gallérral. A mandzsetták, a gallér és a blúz eleje fehérhímzéssel díszített.

1900-1910

61.1.40 / 1961

súlykészlet / lat

1

Sárgarézből készült virágcserép alakú súlyok, 8 egymásba illeszthető
darabból áll. Hitelesítési jegy 848.

19. század

19. század

61.2.1 / 1961

jatagán

1

Acél, réz, elefántcsont. Az enyhén görbülő penge két maratott keleti díszű
mezejében török (?) írás, belső végén háromszög alakú, csipkés szegélyű
rézveret. Elefántcsont markolat gömbös vasbádog foglalattal. Keleteurópai.

61.2.2 / 1961

hüvely / jatagáné

1

Fára vont bőr, rézveret. Igen enyhén meghajtott tok fekete bőrrel bevonva.
Fent és lent rézfoglalat csipkés végződéssel.

1905

19. század közepe

61.3.1 / 1961

pisztoly / előltöltő

1

Fa, vas, réz. A lehajló agyban rézbetét S alakban, továbbá rézszerkezet és
az agy végén rézkupak otromba vasszöggel. A cső végén rézfoglalat. Az
agyba lent bevésve 2 M i.

18. század

19. század 1. fele

19. század eleje

61.4.1 / 1961

citera

1

Fa, vas, drót. Faragás. Vázának egyik fala majdnem egészen sima, a
másik erősen kigömbölyödik, feje hullámos végű, csigával díszített, 9
kaccsal, melyek közül kettő csonka. Alsó lapja sima, a felsőn rozetta
módjára csoportosított kerek nyílások, egy másik csoportban négy nyílás.
Oldalt lefelé lejtő, boklóban végződő léc húrok számára drótokkal
felosztva.

61.5.1 / 1961

karmesterpálca / katonai (tambur)

1

Fa, réz. Lent rézzel befogott felfelé vastagodó bot átkötve aranyfonattal és
két boklyóval. Fent hatalmas rézgomb, alján stilizált levélsorral.

61.6.1 / 1961

karmesterpálca / soproni polgárőrség zenekaráé
(tambur)

1

Fa, réz. Lefelé vékonyodó fapálca, alsó végén rézfoglalat, felfelé
kiszélesedő rézfoglalat a felső végén palmettadísszel és stilizált
levéldísszel. Felső sima kerek lezárásban felírás a tisztek nevével.
Aranyfonalas zsinórral átkötve, amely 2 boklyóban végződik.

61.7.1 / 1961

fanfár / trombita

1

Vörös- és sárgaréz. Hosszú tölcsérformában végződő vörösréz cső fent és
lent sárgaréz foglalattal. Londoni gyártmány.

1900 körül

61.8.1 / 1961

klarinét / C

1

Fa, réz, esztergályozás. Tagolt facső, természetes és fekete színben több
gyűrű, gyűrűsorral tagolt fúvó, rézszabályozók. Alsó vége tölcsérformában
kidagad.

19. század

1

Fa, húr, réz. Fekete, nagy lomha darab, három esztergályozott lábon,
kettős pedállal. Billentyűzete felett fekete alapon cégjelzés és kitüntetések
jelzése, továbbá Liszt Ferenc Budapest 1865. A húrozat felett Liszt
sajátkezű névjelzése. Gyártó: Beregszászi Lajos, Budapest.

1865

18. század közepe

18. század közepe

61.9.1 / 1961

zongora / pianoforte

61.10.1 / 1961

hegedű / szerelmi (viola d" amore)

1

Tagolt test két szabálytalan csigás nyílással, nyakán 7-7 csavar fából, a
nyak vége felhajlik és bekötött szemű emberi fejben végződik. A hegedű
belsejébe cédula van ragasztva a kismartoni irgalmasok templomának 3
soros latin gyónótanúsítványa, az évszám ki van vágva és újabb (?) írással
felébe ragasztva 1745-ös évszám. A rendházat 1758-ban alapították, tehát
a cédula nem hiteles a darab korára. Kurzweil Ferenc soproni karmester
birtoka volt, állítólag a kismartoni zenekar tulajdonából való.

61.10.2 / 1961

vonó / hegedűé

1

Fa, elefántcsont, béhúr. Egyik végén elefántcsont rátét. 61.10.1 leltári
számú hegedűhöz tartozik. Kurzweil Ferenc soproni karmester birtoka volt,
állítólag a kismartoni zenekar tulajdonából való.

1836

61.11.1 / 1961

pommer / basszus-

1

Fa, réz. A fúvóka rézből, teste fából, fent tölcséresen kiképzett, majd lefelé
enyhén vastagodó facső. A vastagabb középső rész fent és lent
rézgyűrűvel, 3 sorban rozettásan elhelyezett lyukak. A harmadik rész lent
tölcséres, itt háromszögekből álló veret. Ráragasztott régi cédula 19.
századbeli írással: Bombard.

19. század eleje

1700 körül

61.12.1 / 1961

zongora

1

Fa, húrok. Rendkívül hosszú darab kettős tojásfrízes oszlopszerű három
lábbal, a két első lábat léc köti össze, líraalakú pedál 5 taposóval.
Egyébként sima és dísztelen. Jelzése: Johann Schanz in Wien. Kurzweil
Ferencé volt, aki ezen a zongorán tanította Liszt Ferencet.

61.13.1 / 1961

kuglófsütő

1

Vörösréz. Trébelt. Kerek, felfelé szélesedő, bordázott falú, felső nyílását
enyhén tagolt perem fogja körül sárgaréz karikával. Fenekén hatágú
csillag.

19. század közepe

61.14.1 / 1961

edény / vizes-

1

Vörösréz. Felfelé vékonyodó kónikus forma ráforrasztott vas és az edény
fölé hajtható füllel kampóval.

19. század közepe

61.15.1 / 1961

serpenyő

1

Vörösréz. Kerek, felfelé igen keveset szélesedő edény, vasnyéllel, a végén
meggörbítve kampó formában.

19. század közepe

61.16.1 / 1961

edény / tortaforma

1

Vörösréz. Egyszerű hengeres edény, felső peremén kis karikával,
belsejében a peremen kissé túlemelkedő üres csővel.

19. század közepe

61.17.1 / 1961

edény / birssajt-formázó

1

Vörösréz. Féldinnye alakú, bordázott, felhajló peremmel, egyik oldalon
kampó, a másikon félkör alakú sima lap.

19. század közepe

61.18.1 / 1961

edény / fánksütő

1

Vörösréz. Négyzetes alakú 16 egyforma félgömb alakú bemélyedéssel,
vörösréz gombokkal ráerősített vasnyél a végén kampóval.

19. század közepe

61.19.1 / 1961

kő / litográf-

1

61.20.1 / 1961

kő / litográf-

1

61.21.1 / 1961

pisztoly

1

Vas, fa. Előltöltő. Egyszerű, dísztelen. Fájába olvashatatlan számjegyek
beégetve. Agyán karika.

19. század 2. fele

1894

Téglalap alakú. 33 sor mondattöredékek különböző betűtípusokkal.
Téglalap alakú, rajta egy ruszti borkereskedő palackok számára való
feliratai.

61.22.1 / 1961

Kossuth-emlék / összeállítás

1

Barna üvegezett fatokban (fent barokkos rátéttel) a főhelyet Kossuth
ravataláról való nagy babérág foglalja el, felette kokárda (színehagyott) a
babérág felső végei közt nyomat Kossuth öregkori arcképével, alsó
végénél hervadt levelek a sírról származó koszorúkról, legalul kopott
nemzeti színű sáv és kék-sárga-piros kokárda.

61.23.1 / 1961

kaloda / nyak- ("hegedű")

1

Fa, vasverettel. Durván utánozza a hegedű alakját, egy nagy és két kis
kerek nyílással, a büntetendő nyaka és két keze számára. Fent és lent
vaspánt. Származás: Locsmánd/Lutzmannsburg.

19. század vége
1881

19. század eleje

61.24.1 / 1961

pecsételő / Sopron vármegye címerével

1

Vas. Hosszúkás hengerhez közelálló forma, négy szélesebb, négy
keskenyebb hosszú mezővel, felső kerek fedőlapján Sopron vármegye
kerek címere: kivont kardos vitéz az Esterházy család hercegi koronás
címerével, az E betűvel.

61.25.1 / 1961

pecsételő / Sopron vármegye címerével

1

Vas. Tégla alakhoz közel álló idom trapézalakú lapokkal. A felső lapon
bemélyítve Sopron vármegye címere: kivont kardú vitéz az Esterházy
hercegi címerrel, az ovális mező felett korona kereszttel.

19. század

61.26.1 / 1961

pecsételő

1

Vas. Hatalmas vasdarab, két hosszabb oldala íves, két rövidebb szegletes,
felső lapján bemélyítve 9 ágú korona.

19. század

61.27.1 / 1961

evőeszköz / kés, Haubner Mátéé

1

Kés. Elefántcsont, nyelén vonalas díszítés, gyöngyös lezárás, a penge
sima. Haubner Máté használta, maga készítette (?).

1850 körül

61.27.2 / 1961

evőeszköz / villa, Haubner Mátéé

1

Villa. Elefántcsont, nyelén vonalas bekarcolt dísz, tagolt nyak, háromágú
villa, indításánál rombuszos dísz. Haubner Máté használta, maga
készítette (?).

1850 körül

61.28.1 / 1961

kokárda / Ihász Rezsőé

1

Selyem és bársony. Nemzeti színű rozetta, középen piros kerek folton
benyomva: 1848. Piros és fehér szalagocska, zöld bársony.

1848

61.29.1 / 1961

vízfestmény / Martinovics szabadságfája

1

Papír, vízfestmény. Az ismert szabadságfa egyik korabeli másolata. Az
egyes ágakon nevek, a Marinovics-mozgalom szereplői.

1795

1

Fa, papír. Kívül fekete, belül kék papírral beragasztott láda, fedelébe belül
beragasztva rózsaszínű papíron használati utasítás német, angol és
francia nyelven. A Bschaden család használta a készüléket és a
lemezeket.

1900 körül

Feketére lakkozott vasbádog. Aranyozott 4 lábon álló szekrényszerű, egy
nagyobb ajtócskával, rajta aranyozott cégjelzés: Standard E P. Egy
keskeny lap lent áttört, a másikon kerek lyuk és vetítő lencse, továbbá
ovális cégjelzés aranyozva.

1900 körül

61.30.1 / 1961

doboz / laterna magicaé

61.30.2.1 / 1961

laterna magica / vetítő szekrény

1

61.30.2.2 / 1961

karrészlet

1

61.30.2.3 / 1961

laterna magica / részlet, lámpáska

1

61.30.2.4 / 1961

laterna magica / üvegcilinder

61.30.2.5 / 1961

19. század

1900 körül

1

Vasbádog. Csuklórészlet, a két rész találkozásánál gyűrű.
Bádog és réz. Kerek doboz petróleum számára, részben áttört rézfoglalat
és sróf, a kanócot kupolaszerű rész védi.
Üveg. Alul korong, fent kidagadó füstvezető.

laterna magica / nagyító sor

1

Réz, nikkel és üveg. 2 nagyító befoglalva réz, illetőleg nikkel foglalatba.

1900 körül

61.30.3 / 1961

laterna magica / lemez

1

Festés, üveg, papírszegély. 4 jelenet: suszter- és kőművesinas
veszekedése.

1900 körül

61.30.4 / 1961

laterna magica / lemez

1

Festés, üveg, vörös papírszegély. 4 jelenet: falusi házaspár vasúti
sorompónál.

1900 körül

61.30.5 / 1961

laterna magica / lemez

1

Festés, üveg, vörös papírszegély. 4 jelenet: egzotikus állatokon lovagló
utazók.

1900 körül

61.30.6 / 1961

laterna magica / lemez

1

Festés, üveg, vörös papírszegély. 4 kerek jelenet: négy egzotikus család
(indián, eszkimó, pápua, északi).

1900 körül

1900 körül
1900 körül

61.30.7 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.8 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.9 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.10 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.11 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.12 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.13 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.14 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.15 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.30.16 / 1961

laterna magica / lemez

1

61.31.1 / 1961

hordó / puskaporos

1

61.32.1 / 1961

kanál / salátás

1

61.32.2 / 1961

villa / salátás

1

61.33.1 / 1961

űrmérték / városi hivatalos

1

61.34.1 / 1961

vánkos / pólya-, huzattal

Festés, üveg, bordó-vörös papírszegély. 4 kerek jelenet: kövér tudós
fiákerre számokat ír.
Festés, üveg, vörös papírszegély. Egybefolyó négy ábrázolás: gyermekek
víz mellett fürödnek, horgásznak stb.
Festés, üveg, vörös papírszegély. Vitorlások.
Festés, üveg, vörös papírszegély. Négy cirkuszi jelenet, nincsenek
elkülönítve.
Festés, üveg, vörös papírszegély. Négy téli jelenet.
Festés, üveg, vörös papírszegély. Négy fej: három falusi férfi, egy városias
nő.
Festés, üveg, papírszegély. Négy kerek kép: két vár, két falusi ház.
Festés, üveg, papírszegély. Négy kerek kép: processzió és kápolna,
expedíció, kastély, tengerparti kép.
Festés, üveg, rózsaszínű papírszegély. Dzsidások és huszárok
hadgyakorlata.
Festés, üveg, rózsaszínű papírszegély. Katonai díszszemle.
Fa, vaslánc. Hordóforma, fent és lent hat-hat abroncsot utánzó kidudorodó
résszel, hasán festés, amelyből címer töredékei látszanak csak ki: egy
fehér ló és piros mezők. A címeren kívül az 1735-ös évszám barna
színben. Lapos tetején tagolt gomb, amelyhez vaslánc csatlakozik.
Származás: Fertőszentmiklós.
Fa, faragás. A szokottnál hosszabb, nyele faragott, szőlőindás.
Fa, faragás, barnára pácolt. Négyágú, a szokottnál hosszabb ágak és nyél.
Az utóbbin egyoldalú faragás: szőlőinda.
Vörösréz.

1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

1735

20. század eleje
20. század eleje
19. század

1

Tüll, vatta, gyolcs, csipke. Varrás, steppelés. Keresztalakú pólyavánkos,
külön fejpárna-betéttel, huzata a pólya alakjának megfelelő, körül csipkés
fodorral, középen 3 pertlivel zárható.

19. század 2. fele

19. század 2. fele

62.1.1 / 1962

díszkard / tüzérségi

1

Vas, acél, kovácsolás, domborítás, nikkelezés. Majdnem egészen
egyenes, tokján két recézett gyűrű karikával. Markolata indákkal áttört
kosár és Szent Borbála félalakja kehellyel, egyébként vonal- és
rombuszdísz.

62.2.1 / 1962

cipő / báli

1

Fehér selyem, jobb lábra, széles orr, a belső oldalon magas fűzés, felső
peremén sodrott szálak, rávarrt bőrtalp, belemélyítve 10-es szám. Az
ajándékozó nagyanyjáé volt Pozsony környékén.

1840-1850

62.2.2 / 1962

cipő / báli

1

Fehér selyem, bal lábra, széles orr, a belső oldalon magas fűzés, felső
peremén sodrott szálak, rávarrt bőrtalp, belemélyítve 10-es szám. Az
ajándékozó nagyanyjáé volt Pozsony környékén.

1840-1850

62.3.1 / 1962

kitüntetés / Kiváló Dolgozó

1

Fém. Ötágú ezüstszínű csillag, közepén a Népköztársaság címere. Kis
láncocskán fehér írásszalag aranyozott betűkkel: KIVÁLÓ DOLGOZÓ.

1956-1960

62.4.1 / 1962

kitüntetés

3

Fém. Apró ötágú csillagban a Népköztársaság címere, kis láncocskán
írásszalag, fehér színű.

1956-1960

62.5.1 / 1962

kitüntetés / Kiváló Dolgozó

1

Fém. Ötágú vöröscsillag, közepén a Népköztársaság címere. Láncocskára
erősített fehér írásszalagon aranyozott betűk: KIVÁLÓ DOLGOZÓ.

ismeretlen

62.6.1 / 1962

kitüntetés / Kiváló Műszaki Dolgozó

2

Fém. Ötágú vöröscsillag, közepén a Népköztársaság címere. Láncra
erősített kék írásszalagon aranyozott írás: KIVÁLÓ MŰSZAKI DOLGOZÓ.

1956-1960

62.7.1 / 1962

kitüntetés

2

62.8.1 / 1962

gomb / vörös

1

62.9.1 / 1962

jelvény / munkás-

4

62.10.1 / 1962

jelvény / 1919-es

1

Fém. Kerek, aranyozott keretben kép: munkás koronára jakobinus sapkát
húz. Lent felírás: Május 1. 1919. Tűre erősítve.

1919

62.11.1 / 1962

üdvözlőlap

1

Papír, színnyomat. Kemény papír csipkézett és aranyozott kereteléssel,
virággirlandos lányka, két oldalán kerek mezők egy-egy lányka képével,
felettük lampion módjára felhúzható korongok virágokkal. A képmező alatt
felírás: Die besten Wünsche.

1875-1900

1875-1900

Fém. Apró ötágú csillag közepén a Népköztársaság címerével.
Láncocskán kék írásszalag.
Szövet fémre erősítve. Köralak írás nélkül.
Rézlemez. Tűre szerelt kerek szürke keretelésben kép: munkás koronára
jakobinus sapkát húz; alul írás: Május 1. 1919.

1956-1960
1919
1919

62.12.1 / 1962

köszöntővers / újesztendei kívánság

1

Papír, színnyomat. Kulisszaszerűen felépített. Elől csipkézett és
aranyozott szegéllyel, virággirland övezte nyílás, oldalt két fehér ráccsal
összetolható falat alkot, mögötte két összecsukódó tájrészlet két
gyermekkel, záró kortina síkság. Felírása: Sok szerencsét az uj
Esztendőre.

62.13.1 / 1962

kocka / szerencsejáték-

1

Fa, papír. Kerek golyó szürkére festve, felületén körök (23 darab), ezekbe
beragasztott kerek rézmetszetek színezve népies alakokkal, vagy
ráragasztott színes papír és kereszt.

19. század 2. fele

62.14.1 / 1962

pisztoly

1

Vas, rézveret. Hosszúkás, felfelé vastagodó, agya körtealakú. Indaforma
veretek és kettős levél a cső alján.

18. század 2. fele

1

Kínaezüst, szaru. Követi a hatalmas ökörszarv formáját. Vékony végén
ezüstözött kúp, közepe körül két tagolt és domborított ezüstözött gyűrű, itt
pajzs bevésett szöveggel: Testvériség Sopron Brüderlichkeit Ödenburg.
Záró vastag rész tagolt gyűrűvel és sima peremmel, a kettő között
bevésve: "Munkás ajkról, Munkás szívhez szóljon dalunk! / Együtt érezve,
Együtt küzdve czélunk!" Láncra erősített, tagolt fedél, tetején líra
koszorúval.

1915 körül

62.15.1 / 1962

ivókürt / Testvériség munkásdalárdáé

62.16.1 / 1962

zászló / Testvériség munkásdalárdáé

1

Fa, ripszselyem, hímzés. Sima rúd (2 részben: 250 + 100 cm). Vörös
ripszselyem alapon hímzés. A) Kardos, fáklyás alak lírával felhők közt
lebeg. Soproni Munkások "Testvériség" Dalárda. Arany boklyók. B) Líra,
szegfű, kottatekercs. 1912. VI. 29. Munkás ajakról munkás szívhez együtt
érezve együtt küzdve célunk. 1912 és 1950 között használták.

62.17.1 / 1962

ládika / társasjátékhoz

1

Fa. Kockaalakú lábakon négyszögletű test, elől két fiókkal, négyoldalú
felfelé szélesedő garattal.

19. század eleje

1912

19. század 2. fele

62.18.1 / 1962

főkötő / aranyos (Goldhaube)

1

Fehér ripszselyemre hímzett flitter rombuszok különböző mintákkal
(legyező, sakktábla, szálak), a tarkó előtt a selyem szabadon
virágindadísszel. Belül vörösesbarna bélés és rózsaszínű selyemszegély.
Elől csúcsban végződik.

62.19.1 / 1962

főkötő / aranyos (Goldhaube)

1

Rózsaszínű ripszselyemre hímzett flitter legyező és száras mintával. Két
nagy bársonybetét.

19. század eleje

62.20.1 / 1962

főkötő / csipkés

1

Világos vörösbarna ripszselyem alapon fekete mintás csipke aranyszövésű
indákkal és gránátalmára emlékeztető paillettes ráncolt sárga alapon
betéttel. Az arc körül indás mintájú fekete csipke.

18. század vége

62.21.1 / 1962

főkötő / arany-

1

Vörösbarna ripszselyem alapon flitter, rozettás, leveles dísz, paillettekkel,
világosabb színű virágdísszel, szegély aranycsipkével. Két boklyós
aranyfonál. Eredetileg belülről világos rózsaszínű selyemmel volt bélelve.

62.22.1 / 1962

főkötő / aranyos (Goldhaube)

1

Világosbarna selyemripsz alapon flitter oldalt szálas és legyező minta,
hátul sávokra osztott mező, a két rész közt sárga alapon paillettes dísz
rozettás és leveles mustrával. Fehér szalagok.

62.23.1 / 1962

mellény / férfi

1

62.24.1 / 1962

mellény / férfi

1

Selyemre hímzett színes fonalú virágok, szegély körökből alakított,
leffentyűs zsebek, alattuk 3-3 gomb.
Fehér selyem, színes selyemfonál-hímzés.

62.25.1 / 1962

házi áldás

1

Feketére pácol fa. Első oldalán: "In nomine Jesu" és "Amen" sárgás
betűkkel, 9 sor fehérrel. Ájtatos szöveg. Hátsó oldalán aranyozott betűs
írás. Két rövidebb szélén barokk cirádák közt egy-egy latin szó. A közepén
téglalap alakú keretelt mezőben IESUS szó betűi kiemeltek a kisebb
írásból. Két oldalt szétosztva a német szöveg barokkos gótikus betűkkel.
Fent és lent cirádák közt hosszúkás keretelésben JESUS DULCIS
MEMORIA és DANS CORDIS VERA GAUDIA.

62.26.1 / 1962

napernyő

1

Teknőc és fanyél, fém, selyem. Fémbordák feketére festve. A nyolc részre
osztott selyemhuzat középső része sötétszürke sávos, két szélső része
virágindásan nyomott.

18. század közepe

18. század vége
18. század 2. fele
18. század 2. fele

17. század

1880-1890

62.27.1 / 1962

napernyő

1

Fa, réz, fém, selyem. Fanyele külső végén rovátkolt rézveret. Fémbordái
fehérre festve. Selyme egy sorban sakktábla-szerűen áttört egy-egy
ráhímzett körrel, hasonló körök 2-2 sorban különböző nagyságban, egy sor
levélcsomó.

62.28.1 / 1962

pecsételő / Fabricius Endre polgármester

1

Sárgaréz, öntés, vésés. Nyolcoldalas szár, fent átlyuggasztva. Kerek
pecsétnyomó a Fabricius család nemesi címerével kiemelkedő nyílással.

1847 előtt

62.29.1 / 1962

gomb / mente-

1

Színes márvány, faragás. Kúpszerű, alapján rézbetét, hatleveles, közepén
világoskék kő. Fabricius Endréé (meghalt: 1847) volt.

ismeretlen

62.30.1 / 1962

gomb / mente-

1

Üveg. Színtelen gömb, fent és lent átfúrva és parányi fonál rajta áthúzva.
Felső részén nyolc leveles rézfoglalat, 4 fehér és egy világoskék nagyobb
kővel. Fabricius Endréé (meghalt: 1847) volt.

ismeretlen

62.31.1 / 1962

kulcs / koporsó-

1

Réz, kalapálás. Egyszerű nyél és szakáll, fogantyúja három íves, közöttük
Alfa és Omega. Fabricius András (meghalt: 1847) koporsójáról.

1847

62.32.1 / 1962

kulcs / koporsó-

1

Sárgaréz, domborítás. Egyszerű nyél és szakáll, a fogantyúj közepén váza
volutás indák között. Fabriciusné Weckher Erzsébeté volt.

1863

62.33.1 / 1962

karkötő / női

1

Arany, barna fonál, vésés, szövés. 8 sakktáblás keskeny minta közt 7
hosszabbra szőtt nyomott mintás rész, két téglalap alakú lemezkéhez
láncocskával csatolt legömbölyített sarkú négyzetes lap; stilizált díszek
bevésve. Fabriciusné Weckher Erzsébeté volt.

62.34.1 / 1962

pecsételő / és ezüst ceruzatok

1

Ezüst, domborítás. Hengeres alak, kb. közepén domborítással, felső
végén oszlopfőre emlékeztető dísszel, ennek lapos zárása E F
monogrammal. Fabricius Endréé volt (1823-1902).

1

Sárgaréz, kalapálás, vésés. Lesarkított, négyoldalas nyél, fent
átlyukasztva, ovális pecsétnyomó, címer, G R betűk. Rombauer Gusztáv
1848-ban Romlakyra magyarosította a nevét, ügyvéd volt, Rombauer festő
unokatestvére.

1860-1870

1860-1870

62.35.1 / 1962

pecsétnyomó / Rombauer Gusztávé

19. század dereka

1820 körül

1865

62.36.1 / 1962

pecsétnyomó / Rombauerné Szontagh Pauláé

1

Réz, kalapálás. Rövid, nyele hengeres, lent sodrott díszű korong. A
pecsételő maga lesarkított négyzet: címer, P S kurzív betűk. Rombauer
Gusztáv 1848-ban Romlakyra magyarosította a nevét, ügyvéd volt,
Rombauer festő unokatestvére.

62.37.1 / 1962

pecsétnyomó / ismeretlen kereskedőé

1

Vas, réz, domborítás. Lesarkított hasábszerű nyél átlyukasztva, ovális
rézpecsételő, kereskedő címerrel, I C G betűk.

19. század

62.38.1 / 1962

pecsétnyomó / ismeretlen eredetű

1

Bronz, vésés, domborítás. Lapos, lent kidagadó fogantyú. Kerek
pecsételő, címer: fent kardos félkar, a foszlányok közt patkóalakú
keretelésben emberi alak.

18. század

62.39.1 / 1962

pecsétnyomó / ismeretlen nemesi

1

Fém (ón?), kalapálás, vésés. Fogantyúja két áttört mintás részből áll,
ovális pecsételő nemesi címerrel.

18. század

63.1.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség zászlójáról

1

Kék ripszselyem arany géphímzéses betűkkel, vörös selyembélés, fenn
csokorra kötve, két szárny. A) Líra, piros alapon nagyobb arany A betű,
majd Soproni Testvériség Munkás Dalárdának. Közben és főleg a szavak
alatt arany fonálindák. B) Piros szegfű, világoskék alapon W betű. Kékes,
aranydíszítésű alapon O betű 1912 junius 29 én. 1912-1950 között
használták. Wolf Lipótné Laschober Ottilia zászlóanyától.

63.2.1 / 1963

díszöv / zászlótartóé

1

Vörös ripszselyem kis vörösbársony betéttel és két szárnnyal. Géphímzés.
A) Líra és Testvériség munkás dalárda Sopron. B) Sima. Az A oldalra
feltűzött jelvények: 12 darab fém.

63.3.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Lila selyem arany gépi hímzéssel, bélése vöröses selyem, rézpálcikára
szerelt ornamensek közt. Soproni Férfidalkör 1912 junius 29 én.

1912

63.4.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös és fehér ripszselyem, bélése vörös selyem, arany géphímzés.
Rézpálcikára szerelve lánccal. Soproni Gazdapolgárok Férfidalegyesülete
1912 VI/29. Kisebb indák.

1912

63.5.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös ripszselyem, bélése vörös selyem, arany géphímzés. Rézpálcikára
szerelve lánccal. Vonalornamensek. A. G. V. Liederkranz líra Ternitz 29/6
1912. Készítette: Selig, Friedrich, Wien.

1912

1912

1912

1910 körül

63.6.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös ripszselyem, bélése világosszürke selyem. Géphímzés arany
szálakkal, arany bojt. Sárgaréz pálcikára szerelve lánccal. Líra és 25 éves
jubiläum emlékére a Soproni Gazdapolgárok Férfidalegyesülete 1912
VI/23. Ornamens liliommal.

63.7.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös ripszselyem alap, barna selyembélés, géphímzéses betűk. Aranyrojt
rézpálcikára szerelt lánccal. 1912 29/6 Wr. Neustadt "Freiligrath" A G. V.
Készítette: Selig, Friedrich, Wien.

1912

63.8.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Világosszürke ripszselyem, bélése sötétebb szürke selyem. Géphímzéses
felirat: Soproni Dalfüzér 1912 VI/29. Aranyrojt. Rézpálcikára szerelve.

1912

63.9.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Kék ripszselyem, arany géphímzés, szürke selyem. Rézrudacskára
szerelve lánccal, aranybojt. Aranyszegély és fehérhímzés: líra, felírása:
Dalfüzér Sopron 1859. Dalfüzér Sopron 1913 VI/22.

1913

63.10.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös selyem, zöldes selyembélés, aranyrojt, rézrudacskára szerelve
lánccal, képhímzés arany betűkkel. Zur Fahnenenthüllung des A. G. V.
Josef Scheu Leobersdorf 1913. Készítette: Selig, Friedrich, Wien.

1913

1

Vörös selyem, arany géphímzéssel, bélése zöld selyem, rézrudacskára
szerelve lánccal. Aranybojt. Erinnerung a. d. 10 jähr. Gründungsfest des A.
G. V. Freiligrath Wr. Neustadt 1903-1913. Készítette: Selig, Friedrich,
Wien.

1913

63.11.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

63.12.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Kék ripszselyem, bélése szürke selyem, arany rojt. Arany géphímzés.
Rézpálcára szerelt lánccal. Zur Erinnerung an das 50 jähr. Gründungsfest
des M. G. V. Liederstrauss Ágfalva 14/VI 1914.

1914

63.13.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös selyem, rányomott arany írás, csokorra kötve. Zengjen a dal. Győr
1918 IX. 19 ikén.

1918

63.14.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Lila selyem, arany bojt, aranyzsinór függesztésre. Gépi aranyhímzés.
Soproni Magyar Férfidalkör 1875-1925.

1925

63.15.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Vörös selyem, hasonló bélés, géphímzéses arany, arany bojt, fapálcikára
szerelve spárgával. Fahnenthülung des Arb. Ges. Ver. Vorwärts
Mattersburg 27. 5 1928.

1928

1

Vörös-fehér ripszselyem, bélése vörös selyem, aranyrojt, arany
géphímzés, rézrudacskára szerelve lánccal. A Soproni Gazdapolgárok F.
D. E. 41 éves fennállásának emlékére Sopron 1927 VI/19. Készítette:
Püller Frigyes, Sopron.

1927

1923

63.16.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

63.17.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Rózsaszín selyem, bélése vörös ripszselyem, aranyrojt, gépi aranyhímzés.
Vaspálcikára szerelve szalaggal. Zum 10 jähr. Gründungsfest
Fahnenentw. A. G. V. "Morgenrot" Neufeld 1923. Készítette: Katschthaler,
F., Wien.

63.18.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Kék-fehér selyem, bélés nélkül, hasonló szalaggal fapálcikán, arany rojt,
gépi aranyhímzés. A 20 éves soproni Concordiától 1927. évben.

1927

63.19.1 / 1963

zászlószalag / Testvériség dalárda

1

Fehér-kék selyem, bélése kék selyem, arany géphímzés, aranybojt,
fémrudacskára szerelve zsinórral. Zum 25. jähr Bestandjubiläum d. Ges.
Ver. Erwigkeit Loipersbach 1932.

1932

63.20.1 / 1963

karmesteri pálca / Czeglédy Gyuláé

1

Fekete ebonit ezüst veretekkel. Legfelül líra szabadon, alul és középen
mintás veret, a zárógombba bevésve kettős (?) monogram, a közepén
ovális mezőben 1888 IV 12.

1888

63.20.2 / 1963

tok / karmesteri pálcáé

1

Hosszúkás bőrtok, tetején kis aranyozással (keret), belül vörös bársonyés fehér selyembélés.

1888

63.21.1 / 1963

rendőrsapka / soproni

1

Papírmasé alap, elől ernyővel, kék szövetanyag, bőrszíj rézgombokkal,
elől tagolt rézkarikában bonyolult SV monogram és kettős aranyozott sáv.

63.22.1 / 1963

rendőrsapka / soproni

1

Papírmasé váz, elől ernyő, szövettel borítva, magas falú, elől sárgaréz
magyar címer és alapon domborítva SOPRON felírás. Fent sárga-piros
szegély. Belül szíjazat.

1867 körül

1

Papírmasé alap, belül piros, kívül fekete szövettel bevonva. Elöl ezüstözött
ernyő, fent mintás ezüst paszomány sáv. Teteje egy kissé mélyített.
Sárgarézből a város címere és tagolt karikában S V kezdőbetűk.
Belsejében felírás: L. Spindlbauer Wien VIII Tigergasse 28. Tintaírás:
Henrik Reisner.

1900 körül

63.23.1 / 1963

rendőrsapka

19. század 2. fele

63.24.1 / 1963

rendőrsapka

1

Papírmasé alap, elől ellenzővel, fekete szövetborítás, lent egyszerű fekete
bőrcsík, fent mintás kettős részben aranyozott szegély. Elől sugarasan
tagolt kör, gombbal ráerősített rézlapon tagolt rézkarika S V bonyolult
kezdőbetűkkel. Belül szíj és bőrbetét csillagosan felvágva.

63.25.1 / 1963

rendőrsapka

1

Papírmasé alap, fekete szövettel bevonva, elől keskeny ernyő. Lent
keskeny fekete bőrsáv, fent szürke és piros mintás paszomány.
Rézlemezen a városi címer. Belül rózsaszínű vászonbélés.

1867 körül

19. század 2. fele

1867 után

19. század 2. fele

63.26.1 / 1963

rendőrsapka

1

Magas falú, papírmasé alap fekete szövettel bevonva, elől ellenző, lent
fekete bőrsáv, fent pirossávos mintás szegély. Elől szövött kerékből
kiemelkedő hatrészes sáv aranyszövésű rózsát tart, benne levéldísz és S
V betűk. Belül szíjazat és csillagszerűen elosztott vékony bőrbetét.

63.27.1 / 1963

rendőrsapka / szakaszvezető

1

Alacsony, hátul domború. Papírmasé alap, fekete szövettel behúzva, elől
ernyő. Keskeny bőrsáv, fent piros-fehér szalag. Elől sárgarézből
városcímer, felette lemezke, valószínűleg volt rózsa is. Belül barna
vászonbevonás. Felírás töredéke: Zugsführer.

63.28.1 / 1963

pecsétgyűrű / papi, I D monogram

1

Réz, kalapálás, vésés. Kerek fogantyú, kerek pecsételő Krisztus
monogram, I D betűk.

18. század

63.29.1 / 1963

amulett-tartó

1

Ezüst, trébelés. Kerek, kis karikával. Felső lapján Szt. György: S. Georgius
equitum patronus. Másik lapján hajó viharban: in tempestate securitas.

17. század

63.30.1 / 1963

pecsétgyűrű

1

Bronz, kalapálás, vésés. Hullámosan kialakított magas fogantyú, ovális
pecsételő leveles ágakkal egy kivehetetlen betűvel összefont M betű.

18. század

63.31.1 / 1963

vállszalag / rendőrségi

1

Selyem, piros és fekete színben. Belenyomva: Sopron sz. kir. város Sopron címere - Rendőrbiztos.

1910 körül

63.32.1 / 1963

karszalag / polgárőri, 1918-as

1

Selyem. Piros-fehér-zöld szalag, Polgári őr felírással. 1918 decemberében
használták.

1918

63.33.1 / 1963

karszalag / 1918-as

1

Selyem. Piros-fehér-zöld szalag, felírása: Nemzetőr. 1918 decemberében
használták.

1918

64.1.1 / 1964

díjserleg / Hegykői Vegyeskar

1

Ezüst serleg sárgás színeződéssel. Felül széles koszorúdísz, a talpán
keskeny koszorú domborítva. Oldalán vésett felírás: "Az O. M. D. Sz.
Soproni Kerületének versenydíja Sopron 1932. június hó 5."

1932

1

Hatalmas ezüst serleg. Nincs rajta dombordísz. Egyik felől oldalán vésett
főúri címer (szalagfelirata: "Virtuti et fidei"), körülötte vízszintes felírás:
"GRÓF BRECHTOLD LIPÓT ÖRÖKÖS VÁNDORDÍJA 1934". Másik
oldalon felírás: "O. M. D. Sz. SOPRONI KERÜLETÉNEK".

1934

64.1.2 / 1964

serleg / Hegykői Vegyeskar

64.1.3 / 1964

serleg / Hegykői Vegyeskar

1

Ezüst kehely, szárán nodus, hat virágdíszű rotulussal. Oldalán primitív
véséssel angyalos magyar címer, alatta felírás: "A BUDAI DALÁRDA
ÁLTAL 1933-BAN ALAPÍTOTT ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR
DALOSSZÖVETSÉGNEK FELAJÁNLOTT SZEGHŐ SÁNDOR
VÁNDORDÍJA A MINDENKORI DALOSVERSENYEK KEZDŐCSOPORTJA RÉSZÉRE GYŐZTESEK:" A Hegykői Vegyeskar 1936-ban
és 1940-ben nyerte el a díjat.

64.1.4 / 1964

serleg / Hegykői Vegyeskar

1

Ezüst serleg, szárán egyszerű gyűrűvel. Oldalára ovális ezüstplaket
forrasztva: Liszt profilja, körülötte felírás: "XXIV. SZOMBATHELYI
ORSZÁGOS DALOSVERSENY M. D. E. 1936 O. Sz."

1936

64.1.5 / 1964

serleg / Hegykői Vegyeskar

1

Ezüst, szárán egyszerű nodus, a csésze alja dombordíszes, oldalán
folyóírással: "Kecskemét th. várostól a Székesfehérvári Dalosversenyre
1938".

1938

1940

1933

64.1.6 / 1964

serleg / Hegykői Vegyeskar

1

Több részből összeállított ezüstözött rézserleg, fatalpra csavarozva. A
csésze oldalán rézplaket forrasztva: Mátyás király profilja, alatta fekete
zománcalapon felírás: "MATHIAS REX HUNG. MDEOSZ 1440/1940
GYŐR". Szára 3 réz és 2 szaru (?) vagy műanyag gyűrűből áll. A középső
gyűrű felirata: "M. D. E. O. Sz. XXVI. ORSZ. DALOSVERSENY ÉS
DALOSÜNNEP - GYŐR - TISZTELETDÍJ".

64.1.7.1 / 1964

díjserleg / Hegykői Vegyeskar, járási dalosverseny díja

1

Csészéjének felső részét széles domborított gyűrű díszíti. Egyik oldalán
borostyánágak között ötágú csillag, a másikon folyóírással: "Járási
kultúrverseny 1952". Anyaga: ezüst.

1952

64.1.7.2 / 1964

fedél / Hegykői Vegyeskar, járási dalosverseny
díjserlegéé

1

Ezüst, tetején líra.

1952

1

3 részből összeállított kopott ezüstözésű, 3 lábon álló kehely. Csészéje
peremén virág koszorúdísz, oldalára Mátyás-plakett forrasztva, fekete
zománcon felírás: "MATHIAS REX HUNG. MDEOSZ 1440/1940 GYŐR".
Szárán gyűrűn felírás: "M. D. E. O. Sz. XXVI. ORSZ. DALOSVERSENY
ÉS DALOSÜNNEP - GYŐR TISZTELETDÍJ".

1940

1

Nyolcszögletű szürke márványlapra erősített aranyosszínű líra
borostyánággal. Felül ezüstszínű pánton zsinór. Felírás: "1947 PÜNKÖSD
A VI. BALATONI DALOSÜNNEP EMLÉKÉRE". Alul láncon bojtok. Felírás:
"A 40 ÉVES SIÓFOKI DALKÖR".

1947

1

Fekete márványalapra erősített ezüstözött bronzkoszorú. Szalagján pecsét
"1934" évszámmal. A koszorú alatt réztáblácskán felírás: "A SOPRONI
KERÜLETI VERSENY EMLÉKÉRE ORSZÁGOS MAGYAR
DALOSSZÖVETSÉG 1934". A Hegykői Vegyeskar tulajdona volt.

1934

64.1.8 / 1964

kehely / Hegykői Vegyeskar, győri dalosverseny díja

64.1.9 / 1964

emléktárgy / Hegykői Vegyeskar, siófoki VI. Balatoni
Dalosünnep

64.1.10 / 1964

emléktárgy / Hegykői Vegyeskar, soproni kerületi
verseny

64.1.11 / 1964

plakett / Hegykői Vegyeskar, Soproni Munkahét

1

Fára csavarozott rézplakett. Szakál Ernő műve. Alul és felül: "SOPRONI
MUNKAHÉT 1943 SZEPTEMBER 5-12". Fent: fa fölött 4 címerpajzs,
foglalkozási jelképek, a fa derekától jobbra és balra: "MINDENEK ELŐTT
ÁLL ELŐTTEM: HŰSÉG A FAJTÁMHOZ". Alul 3 címer alatt szalagon:
"SOPRONI MAGYAR SZÖVETSÉG".

1943

1927

64.1.12 / 1964

plakett / Hegykői Vegyeskar, Csepregi Dalosünnep

1

Fekete faalapra erősített aranyszínű rézplakett: két angyal között egy
táblán líra. A táblán felírás: "AZ ORSZ. DALOSSZÖVETSÉG
SOPRONMEGYEI KERÜLETE ÉS CSEPREG NAGYKÖZSÉG A
CSEPREGI DALOSÜNNEP EMLÉKÉRE 1927. VI. 6." A plakett alá érem
erősítve: Csepreg címere körül írás: "SOPRON VÁRMEGYE CSEPREG
KÖZSÉG 1906".

64.1.13.1 / 1964

érem / Hegykői Vegyeskar

1

Ezüst érem, egyik oldalán kezében Nikét tartó lépő meztelen férfi mellett
vésett felírás folyóírással: "M. D. Sz. Soproni Kerülete Vegyeskari cspt. I.
díj. Kapuvár 1928 VI. 16." Az alaktól balra jelzés: Schmidt. Hátlapja sima.

1928

64.1.13.2 / 1964

tok / éremé, Hegykői Vegyeskar

1

Fekete színű, belül piros plüss és fehér selyem.

1928
1930

64.1.14 / 1964

emlékkoszorú / Kapuvári Polgári Daloskör

1

Vörös plüssel bevont ovális alapra erősített ezüstözött rézkoszorú.
Szalagján folyóírással: "Kapuvári polgári daloskör 1930. VI. 1." A Hegykői
Vegyeskar tulajdona.

64.1.15.1 / 1964

érem / Hegykői Vegyeskar

1

Fekvő téglalap alakú plakett, fönt koszorú díszítés. Folyóírással vésett
felírás: "Nehéz vegyeskari csoport vándordíja. Sopron, 1934. VI. 10."

1934

64.1.15.2 / 1964

tok / éremé, Hegykői Vegyeskar

1

Világoskék színű, belül sötétkék plüss és fehér selyem.

1934

64.1.16 / 1964

plakett / Hegykői Vegyeskar, XXIV. Országos
Dalosverseny díja

1

Nagy faalapra erősítve: Liszt-plakett, Gács Lajos vörösréz domborítása,
alatta két borostyánág u. a., alatta ovális rézlapon felírás: "XXIV.
ORSZÁGOS DALOSVERSENY ÉS LISZT FERENC ÜNNEP II. DÍJ
SZOMBATHELY 1936".

1936

1937

64.1.17.1 / 1964

emléktárgy / Hegykői Vegyeskar, Budapesti
Nemzetközi Dalosünnep

1

Ezüstözött címerpajzs. Középen ezüstös lírában zománcozott réz magyar
címer, alatta aranyozott borostyánág. A líra fölött évszámok: 1867, 1937.
Körben felírás: "MAGYAR DALOS EGYESÜLETEK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE NEMZETKÖZI DALOSÜNNEP BUDAPEST 1937 AUG. 58. HUNGARIA". A pajzsra felül sárgaréz lánc van erősítve.

64.1.17.2 / 1964

doboz / Hegykői Vegyeskar, Budapesti Nemzetközi
Dalosünnep

1

Kívül szürkéskék, belül fakult lila plüss a pajzs részére, fedelének bélése
fehér selyem, átlósan nemzetiszín szalag.

1937

64.1.18.1 / 1964

érem / Hegykői Vegyeskar, Székesfehérvári
Dalosverseny

1

Reményi József ezüstérme, 1936. Av.: Allegórikus női alak hárfával,
körben felírás: "SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA". Rev.: Líra, mellette
kétoldalt és alatta évszámok: 1867, 1936, 1938. Körülötte felírás: "A
MAGYAR DALOSEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE".

1936

64.1.18.2 / 1964

felirat / versenydíjé, Hegykői Vegyeskar,
Székesfehérvári Dalosverseny

1

Ezüst téglalapon felírás: "EZÜSTÉRMES VEGYESKARI CSOPORT
CSOPORTGYŐZTES SZÉKESFEHÉRVÁR 1938".

1938

64.1.18.3 / 1964

tok / éremé, Hegykői Vegyeskar, Székesfehérvári
Dalosverseny

1

Belül zöld plüssben hely az éremnek és a feliratnak.

1938

Reményi József érme 1936-ból. Av.: allegórikus női alak hárfával, körben
felírás: "SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA". Rev.: líra, mellette kétoldalt
és alatta évszámok: 1867, 1936. Körben felírás: "A MAGYAR
DALOSEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE". 1940-ben nyerte a
Hegykői Vegyeskar.

1936

64.1.19.1 / 1964

érem / Hegykői Vegyeskar

1

64.1.19.2 / 1964

felirat / versenydíjé, Hegykői Vegyeskar

1

64.1.19.3 / 1964

tok / éremé, Hegykői Vegyeskar

1

64.1.20.1 / 1964

érem / Hegykői Vegyeskar, versenydíj

1

Bronz. Av.: Horthy jobbra néző profilja körül felírás: "A KORMÁNYZÓI
VÁNDORDÍJ NYERTESÉNEK EMLÉKÉRME". Rev.: térdeplő női alak
körül: "ADOMÁNYOZTA AZ ORSZ. MAGYAR DALOSSZÖVETSÉG". Az
alak alatt vésve: "I. HELYEZETT 1940".

1940

64.1.20.2 / 1964

tok / éremé, Hegykői Vegyeskar

1

Halványlila színű, felül aranyozott dísz.

1940
1940

Sárgaréz alapon felírás: "I. DÍJAS 1940".
Kívül fekete préselt anyag, belül zöld plüssben hely a köralakú éremnek és
a téglalap alakú felírásnak.

1940
1940

64.1.21 / 1964

emlékérem / Hegykői Vegyeskar, győri dalosverseny

1

Boldogfai Farkas bronzérme. Av.: három éneklő fiú feje, körben: "GYŐRI
ORSZÁGOS DALOSVERSENY". Rev.: Győr címere körül: "GYŐR
SZABAD KIRÁLYI VÁROS".

64.1.22.1 / 1964

emlékérem / Hegykői Vegyeskar, Magyar Dalos
Egyesületek O. Sz.

1

Ólom. Egyik oldalán egy nő és két férfi magyaros ruhában énekel. Felírás:
"MAGYAR DALOS EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE"" 1867
1942. Másik oldala sima. Jelzése: Gács.

1942

64.1.22.2 / 1964

tok / éremé, Hegykői Vegyeskar, Magyar Dalos
Egyesületek O. Sz.

1

Zöld plüss keretbe van ágyazva az érem.

1942

64.1.23.1 / 1964

érem / kitüntetési, Bolla Gézáé

1

Aranyozott sárgaréz érem. Av.: kézzel vető férfi körül felírás: "AZ ÉRDEM
ELISMERÉSÉÜL A "FALU" ORSZÁGOS SZÖVETSÉG". Rev.: egy
rendezett falu központja egytornyú templommal.

1940-1950

64.1.23.2 / 1964

tok / éremé, Bolla Gézáé

1

Téglaszín, belül átlósan fakult nemzeti szalag.

1940-1950

Bronz érem. Av.: kézzel vető férfi körül felírás: "AZ ÉRDEM
ELISMERÉSÉÜL A "FALU" ORSZÁGOS SZÖVETSÉG". Rev.: egy
rendezett faluközpont ábrázolása.

1940-1950

64.1.24.1 / 1964

érem / Bolla Gézáé

1

64.1.24.2 / 1964

tok / Bolla Géza érméé

1

64.1.25 / 1964

érem / kitüntetési, Bolla Gézáé

1

64.1.26 / 1964

érem / Bolla Gézáé, Hűség-díj

1

Fekete, belül átlósan fakult nemzeti szalag.
Rézkereszt, közepén ezüst angyalos magyar birodalmi címer. Hátán
felírás: "A NEMZETI MUNKA ELISMERÉSÉÜL T. E. SZ. MCMXXXIII".
Av.: Hármashalom és kettőskereszt előtt álló kezében óriás kalászt tartó
koronás nőalak. Alatta 4 címer: Sopron, művészetek, irodalom, zene.
Mellette jelzés: Vörös János, Sopron 1938. Körül felírás: "HŰSÉG
IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI DÍJ". Rev.: sima, körül felírás: "SOPRONI
MAGYAR SZÖVETSÉG". Aranyozott.

1940-1950
1943

1938

64.1.27 / 1964

jelvény / karnagyi, Bolla Gézáé

1

Sárgaréz, nyolcszögletű, fehér zománc tégla alapon "KARNAGY" felírás.
Hosszabb tűvel.

64.1.28.1 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Kék színű, mintás szövésű selymen sárga fonállal díszes folyóírás:
"Nagycenki Iparosok Dal- és Társasköre. 1926. IX. 8."

1926

64.1.28.2 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Krémszínű, mintás szövésű selymen sárga fonállal díszes folyóírás:
"Csepregi Földmívesek Énekkara 1927. VI. 6."

1927

64.1.28.3 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Krémszínű, mintás szövésű selyem. Kék fonállal díszes folyóírás: "Beledi
Iparosok Énekkara 1927 VI. 26."

1927

64.1.28.4 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Piros és sárga selyemszalagból összevarrott, közepén csokorra kötött
szalag. Zöld alapon aranyfonállal: "A KAPUVÁRI DALOSVERSENY
EMLÉKÉRE 1928." Alul fehér alapon zöld fonállal, keresztben: Kleizer
Mária.

1928

64.1.28.5 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Krémszínű nyersselyem. Sárga fonállal keresztben: líra és díszes
folyóírás: "Kath. Földműves Énekkar Csorna 1930 VI. 1." Alatta: Turi
Margit.

1930

64.1.28.6 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Nemzetiszín selyem kis rúdon, sárga fonallal díszes folyóírással: "A
Soproni Magyar Férfidalkör 60 éves fennállása és Rákóczi ünnepélyének
emlékére 1935".

1935

64.1.28.7 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Széles nemzetiszín selyemszalag, hátul bordóval összevarrva, kis
rézrúdon rézlánccal. Rajta sárga fonállal díszes folyóírás: "Országos
Magyar Dalosszövetség Soproni Kerülete 1935. VI. 10."

1935

64.1.28.8 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Nemzetiszínű, középen csokorra kötött egyszerű selyemszalag, rajta
kopott arany festéssel: "MAGYAR DALOSEGYESÜLETEK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE BUDAPESTI NEMZETKÖZI DALOS ÜNNEP 1937. AUG.
5.-8."

1937

64.1.28.9 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Fehér selyem kis rudacskán, rajta sárga fonállal díszes folyóírással:
"Nagylózsi Dalosegyesület Zászlószentelése 1938 VI. 12". Alul keresztben:
Mikó Ágnes Krizmanics Böske.

1938

64.1.28.10 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Piros-kék, felül csokorba kötött selyem, arany láncvarrásos folyóírással:
"XXV. Orsz. Dalosverseny emlékére Székesfehérvár, 1938 június 26." Az
alján aláírás keresztben: Végh Júlia.

1938

64.1.28.11 / 1964

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Kék-sárga, középen kettéhajtott s így felfüggesztett selyem, egyik szárán
ezüsttel festett felírás: "VI. BALATONI DALOSÜNNEP SIÓFOK 1947."

1947

1

Fekete, esztergályozott fa alapon ezüstözött fém, húrjain sárgaréz
babérág. Alapján sárgaréz táblácskán: "A MÁV "Testvériség" dalkör
ajándéka. A Soproni Magyar Férfi dalkörnek az 50 éves jubileumára. Bp.
1925. VIII/16".

1925

64.2.1 / 1964

lyra / Soproni Férfidalkör

1930-1940

64.2.2 / 1964

lyra / Soproni Férfidalkör

1

Ezüstözött fém, esztergályozott fa alapon, húrjain réz babérág. Alapján kis
táblácskán: "Soproni Magyar Férfidalkör 50 éves Jubileumára. Az Újpesti
Iparos Ifjak Köre Dalkarától 1925 Au. 15."

1925

64.2.3 / 1964

lyra / Soproni Férfidalkör

1

Egyszerű fémöntvény, tetején hatágú csillaggal.

1925
1925

64.2.4 / 1964

emléktárgy / bikaszobor, Soproni Férfidalkör

1

Bronz öntvény fekete fatalpon. Talpán kis réztáblán: "A soproni magyar
férfi dalkörnek emlékül a diósgyőri m. kir. vas és acélgyári tisztviselők
dalegyletétől. 1925 augusztus hó 14-17".

64.2.5.1 / 1964

kehely / Soproni Férfidalkör

1

Nagyon szép ötvösmunka, négy lábon álló, vázaformájú ezüstkehely,
szárán gyöngydísz.

1932

64.2.5.2 / 1964

fedél / kehelyé, Soproni Férfidalkör

1

Ezüst, pártáján kék zománccal dísz. Körben felírás: "A M. KIR. VALLÁSÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER "LISZT FERENC" VÁNDORDÍJA AZ O. M. D. Sz. SOPRONI KERÜLETÉNEK 1932."

1932

64.2.5.3 / 1964

tok / Soproni Férfidalkör

1

Szürke, elől nyitható.

1932
1933

64.2.6 / 1964

kehely / Soproni Férfidalkör

1

Ezüstözött kehely, a szárán réz domborítással, oldalán felírás: "XXIII.
ORSZ. DALOSVERSENY HAVERLAND ANTAL LIFTGYÁROS A BP.
POLGÁRI DALKÖR ELNÖKE TISZTELETDÍJA 1933."

64.2.7 / 1964

kehely / Soproni Férfidalkör

1

Egyszerű, szép formájú ezüstkehely. Felírása: "XXXI. Székesfehárvári
Országos Dalosverseny és Dalosünnep Soproni Magyar Férfidalkör első
Király-díjas versenyéről. 1938."

1938

64.2.8.1 / 1964

kehely / Soproni Férfidalkör

1

Ezüstözött, oldalán: "Faluszövetség Vándordíja Veszkény, 1939 június 11."

1939

64.2.8.2 / 1964

tok / Soproni Férfidalkör

1

Kékes színű, elől nyílik.

1939

1890

64.2.9.1 / 1964

zászló / Soproni Férfidalkör

1

Dupla mintás szövésű bordó selyem. Egyik oldalán középen arany fonállal
lyra, körülötte: "SOPRONI FÉRFIDALKÖR 1890." Másik oldalán középen
fehér alapon kotta, körülötte: "MAGYAR AJKRÓL, MAGYAR SZÍVHEZ,
ZENGJEN DALUNK, MÍG MAGYAR LESZ!" Mindkét oldal gazdagon
díszítve, a széle körül bojtos.

64.2.9.2 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék selyem, arannyal nyomott, erősen kopott felírás: "Pöttelsdorfer 24.
Juni. 1888"

1888

64.2.9.3 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Krémszínű selyem. Teljesen lekopott nyomott felírása: "KOMÁROMI
DALEGYESÜLET 1899 JÚNIUS 25."

1899

64.2.9.4 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű selyem. Teljesen lekopott nyomott felírása: "Soproni
Dalfüzér Emlékül 1890 Október 5-én."

1890

64.2.9.5 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros selyem, fekete nyomott felírása: "Lajta-szt.-Miklós "Liederkranz" 6.
September 1891"

1891

64.2.9.6 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék selyem, nyomott felírása teljesen lekopott. Olvashatatlan, dátuma még
kivehető: "25. Juni. 1893".

1893

64.2.9.7 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Eredetileg világoskék-fehér selymen teljesen lekopott nyomott felírás: "A
SZOMBATHELYI DALÁRDA-EGYLET 30 éves FENNÁLLÁSÁNAK ÉS A
DUNÁNTÚLI DALOS SZÖVETSÉG ELSŐ ÜNNEPÉLYÉNEK EMLÉKÉRE
1894 JÚLIUS 1-én."

64.2.9.8 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Szürkéslila selyem, erősen kopott felírása (ezüst nyomás): "SOPRONI
FÉRFIDALKÖRNEK 1890 KOSZORÚS LEÁNYOK OKT. 5."

1890

64.2.9.9 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Zöld selyem. Lekopott felírása: "A Soproni "Gazdapolgárok" férfidalegylete
Emlékül 1890 Október 5-én."

1890

64.2.9.10 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Sárga selyem, teljesen lekopott nyomott felírása: "Az I. ruszti férfi dalegylet
5. 10. 1890."

1890

64.2.9.11 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fakó világoszöld selyem. Teljesen lekopott, nyomott felírása: "SOPRONI
DALKÖRNEK". Látható még fekete nyomással: "1897 jún. 29-én."

1897

64.2.9.12 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selymen arany fonállal: "A SOPRONI FÉRFI DALKÖRNEK A
GYŐRI ÉNEK- ÉS ZENEEGYLET 1893."

1893

64.2.9.13 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selyem. Egyik szárán díszes hímzéssel: "A MAGYAR DAL
DICSŐSÉGÉRE", alatta koronás magyar címer. Másik szárán: "NELKY
MATILD", alatta: lyra "1890 OKT. 5."

1890

64.2.9.14 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű szalagon sárga fonállal: "VI. ORSZ. TORNASZÖVETSÉGI
ÜNNEPÉLY SOPRON, 1900. JUNIUS 2-5."

1900

64.2.9.15 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Sárga-zöld selyemszalagon világosbarna fonállal, folyóírással: " A rusti I.
F. D. K. 25 éves fennállásának emlékére 1903 VI./28."

1903

64.2.9.16 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Eredetileg kék-fehér selymen teljesen lekopott nyomott írás: "A
SZOMBATHELYI DALOS-EGYESÜLET 40 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK
EMLÉKÉRE 1903 AUG. 23."

1903

64.2.9.17 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Világoskék alapon sárga fonállal: "Soproni Dalfüzér 1859-1909".

1909
1912

1894

64.2.9.18 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros alapon sárga fonállal keresztben: "Zászló avatás emlékére
"Testvériség" munkás dalárda Sopron 1912 VI./29." A Testvériség
zászlóavatására készült.

64.2.9.19 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Eredetileg világoskék selymen sárga fonállal: ""Dalfüzér" Sopron 1913
VI./22." Alul a Dalfüzér címere: lyrában kék alapon: "DALFÜZÉR SOPRON
- 1859 - "

1913

64.2.9.20 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Világoskék selymen keresztben aranysárga fonállal: "Zur Erinnerung an
das 50 jähr. Gründungsfest des M. G. V. Liederstrauss Ágfalva 14./VI.
1914."

1914

64.2.9.21 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros selymen sárga fonállal keresztben: lyra, alatta: "25 éves jubiläum
emlékére a Soproni Gazdapolgárok Férfidalegyesülete 1912 VI./23."

1912

64.2.9.22 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fakult halványzöld, középen csokorra kötött selymen alul, keresztben
valamikor kék nyomott felírás ma alig betűzhető: "A pozsonyi Toldi kör
1930 XII. 6."

1930

64.2.9.23 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Krémszínű selymen, aranyszínű fonállal keresztben lyra, alatta: "Iparos
Énekkar Csorna 1930 VI. 1." "Károlyi Katinka"

1930

64.2.9.24 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Világoskék-fehér szalagon aranysárga fonállal díszes folyóírással:
"Fertőrákosi Férfi-Dalegylet 1871-1931"

1931

64.2.9.25 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Zöld-fehér selymen narancsszínű fonállal, folyóírással: "Balfi "Dalkoszorú"
Férfidalegylet zászlószentelése 1933 V. 28." "Baader Mária, Baader
Teréz"

1933

64.2.9.26 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Krémszínű selymen lila fonállal folyóírással: "Soproni Iparos Dalárda
zászlószentelése 1933 X. 29."

1933

64.2.9.27 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Világoskék selymen sötétkék hímzéssel: "Soproni Dalfüzér 1859 1934"

1934

64.2.9.28 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Zöld-fehér selymen narancsszín fonállal folyóírással: "M. Á. V. "Haladás"
dalárdájától Szombathely 1935. IV. 21-22."

1935

64.2.9.29 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű és fehér-kék selyemszalag csokorra kötve, rajta aranysárga
fonállal folyóírás: "A Soproni Magyar Férfidalkörnek 1875-1935. A Győri
Ének- és Zeneegylet (1846)"

1935

64.2.9.30 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros-fehér selymen narancsszínű fonállal díszes folyóírás keresztben: "A
Soproni Gazdapolgárok F. D. E. 1935. IV. 22."

1935

64.2.9.31 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Bordószínű selyem, narancsszínű fonállal felírás: "CSEPREGI
IPAROSDALKÖR. 1935. IV./29."

1935

64.2.9.32 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selymen narancsszínű fonállal, díszes folyóírással: "Hegykői Róm.
Kath. Egyh. Vegyeskar. 1935."

1935

64.2.9.33 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.34 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.35 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.36 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.37 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.38 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selyem matyó hímzéssel, sárga bojtokkal. Felírása: "Mezőkövesdi r.
k. Egyh. Énekkar 1925 augusztus 15."

1925

64.2.9.39 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros-kék selymen ezüst fonállal: "XXV. Orsz. Dalosverseny emlékére
Székesfehérvár, 1938. június 26."

1938

Fehér selymen narancsszínű fonállal, díszes folyóírással:
"Fertőszentmiklósi Férfidalkör. 1935. IV. 22."
Fehér selymen folyóírással: "Süttöri Férfikar. 1935 ápr. 22."
Krémszínű selymen narancsszínű hímzéssel: "Sarródi Daloskör 1935 ápr.
22."
Halványkék selyem, felírása: "Soproni Dalfüzér 1859 1935"
Nemzetiszínű, felírása: "Országos Magyar Dalosszövetség Soproni
Kerülete 1935 IV/22."

1935
1935
1935
1935
1935

64.2.9.40 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fakó fehér selyem, teljesen lekopott írás: "SOPRONI MAGYAR
FÉRFIDALKÖR SZEGED 1927 au. 13-15." A készítők neve ezüsttel van
bevarrva: WITZENETZ DUCI EBERT SIGRID

1927

64.2.9.41 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros-fehér selymen: "A Soproni Magyar Férfidalkörnek a Soproni
Gazdapolgárok Férfidalegylete 1925."

1925

64.2.9.42 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű selyem, alig olvasható nyomott felírással: "A Soproni Magyar
Férfidalkörnek 50 évi jubileumára A Ceglédi Ipartestületi Dalkör 1925. aug.
25."

1925

64.2.9.43 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.44 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.45 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék-sárga selymen: "Ünneplő testvérnek a Pécsi Dalárda 1925 aug. 1416."

1925

64.2.9.46 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér, csokorra kötött selymen: "KÖRMENDI DALOSEGYESÜLET
SOPRONI FÉRFIDALKÖRNEK KRAUTSACK EMMA KÖRMEND, 1926.
JÚL. 4."

1926

64.2.9.47 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Egyszerű, sárga selyem csokorra kötve, felírása: "Élni fog a magyar dal /
Míg a nemzet ki nem hal. Szombathely 1923. VI. 29-én Pohl Anelieza"

1923

64.2.9.48 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.49 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.50 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér-zöld selyem, felírása: "Erinnerung a. d. Fahnenweihe B. K. G. V.
Frohsinn Brennberg 1927. 4./9."

1927

64.2.9.51 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selyem, elmosódott, nyomott felírás: "A Hajdúnánási Dalárda 1925."

1925

64.2.9.52 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Mintás szövésű fehér selymen folyóírással: "Csepregi Földmívesek
Énekkara 1927 VI. 6."

1927

64.2.9.53 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros-fehér selymen keresztben felírás: "A Soproni Gazdapolgárok F. D. E.
40. éves fennállásának emlékére Sopron 1927 VI/19."

1927

64.2.9.54 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Krémszínű, mintás szövésű selymen ezüst nyomtatott felírás: "Nagyczenki
Iparos Dalkör 1925 évi aug. 14-16."

1925

64.2.9.55 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék-sárga selyem, felírása: "Ötvenéves évfordulóra Debreceni Városi
Dalegylet"

1937

64.2.9.56 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selyem, arany nyomtatott felírással: "Éljen a dal és ki érte hevül /
Éljen a magyar ipar végtelenül / A Magyar dal s iparért ki hevül. A
szombathelyi Iparos kör dalárdája 1925 aug. 15."

1925

64.2.9.57 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Mintás szövésű fehér selyem, kék felírással: "Beledi Iparosok Énekkara
1927 VI. 26."

1927

Zöld selymen: "Diósgyőri Vasgyár "Jószerencse" dalkör. 1925."
Fehér-zöld két darabból varrott selymen: "A KAPUVÁRI DALOSVERSENY
EMLÉKÉRE 1928 Farkas Ilus"

Kék selyem, felírása: "Ágfalvai Dalcsokor 1925 VIII 14-17."
Nemzetiszínű, háta kék selyem, felírása: "A Soproni Magyar Férfidalkörnek
a Soproni Dalfüzér 1925."

1925
1928

1925
1925

64.2.9.58 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selyem, felírása: "Nagycenki Iparosok Dal és Társasköre. 1926. IX.
8." Folyóírással.

1926

64.2.9.59 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék-fehér selyem, felírása: "A 20 éves soproni "Concordiától" 1927 évben."

1927

64.2.9.60 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű. Felírása: "DIÓSGYŐRI M. KIR. VAS ÉS ACÉLÁRUGYÁRI
TISZTVISELŐK DALEGYLETE. 1925. AUGUSZTUS 15-18."

1925

64.2.9.61 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Fehér selyem, felírása: "HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI DALÁRDA 1865-1925"
"HALPERN SÁRI NYIKOS BÖSKE"

1925

64.2.9.62 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű, ezüsttel nyomott felírása: "Míg szívünk a barátságban
összetart, Zengi ajkunk a legszebb dalt, a magyart. Körmendi
dalosegyesület 1925 augusztus 14."

1925

64.2.9.63 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék-fehér-piros selyem, középen csokorba kötve. Felírása: "A Soproni
Magyar Férfi Dalkörnek a győri dalegyletek 1925 VIII. 15."

1925

64.2.9.64 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Kék-sárga. Csokorra kötött selymen fekete nyomtatott felírás:
"Hódmezővásárhelyi Iparos Daloskörtől Soproni Magyar Férfidalkörnek
1925 aug. 14."

1925

64.2.9.65 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros selyem, felírása folyóírással: "Soproni "Testvériség" Munkásdalárda
1925 VIII. 14.-17."

1925

64.2.9.66 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű, középen csokorra kötött selyem. Felírása: "Emlékül a nagy
dalos ünnep alkalmából 1920 szeptember 26."

1920

64.2.9.67 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Halványkék-fehér selyem, arannyal festett felírása: "50 éves jubileumára
Szombathelyi Dalos Egyesület 1925. aug. 15-16."

1925

64.2.9.68 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Három színből összevarrott nemzetiszínű selyem, felírása: "SOPRONI
FÉRFI DALKÖR".

1890

64.2.9.69 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű selyem, felírása: "SOPRONI MAGYAR FÉRFIDALKÖR".

1890

64.2.9.70 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Nemzetiszínű selyem, középen csokorra kötve, felírás nélkül.

ismeretlen

64.2.9.71 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

Piros-fehér selyem, középen csokorra kötve, írás nélkül. Teljesen lekopott
felírásából még kibetűzhető: "SOPRONI FÉRFI DALKÖRNEK A
SZOMBATHELYI DALÁRDA..."

ismeretlen

64.2.9.72 / 1964
64.2.9.73 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör
zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1
1

64.2.9.74 / 1964

zászlószalag / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.75 / 1964

gyászborítás / Soproni Férfidalkör zászlószalagjához

1

Fekete tüll tok, középen nyílással a szalag felfüggesztéséhez.

1890

64.2.9.76 / 1964

gyászborítás / Soproni Férfidalkör zászlószalagjához

1

Fekete tüll tok.

1890

Egyszerű nemzetiszínű selyem, felírás nélkül.
Kék selyem, felül csokorra kötve, felírás nélkül.
Halványzöld selyem arany bojttal. Felírása teljesen lekopott, alig
olvasható: "Soproni Férfidalkörnek".

20. század eleje
20. század eleje
1890-1900

64.2.9.77 / 1964

zászlórúd / Soproni Férfidalkör

1

64.2.9.78 / 1964

doboz / Soproni Férfidalkör zászlajához

1

Pirosra festett rúd, oldalán rézrudacska a zászló gyűrűinek. Törött,
tetejéről a lyra hiányzik.
Erős bádogdoboz két sárgaréz fogóval.

1890
20. század eleje

64.3.1 / 1964

vándordíj / SFAC

1

Széchenyi László vándordíj. Három lábon álló nagy ezüstserleg, oldalt
három nagy füllel, a fülek szárai közt domborításos dísz: szőlőkoszorú.
Felül felírás: "GRÓF SZÉCHENYI LÁSZLÓ VÁNDORDÍJ". Alul: "SÁRVÁRFELSŐVIDÉKI GRÓF SZÉCHENYI LÁSZLÓ AJÁNDÉKA A SOPRONI
ATHLETICAI ÉS FOOTHBALL-CLUBNAK 1909".

64.3.2.1 / 1964

emléktárgy / SFAC, futballcipő

1

Barna bőrből, nagyon szépen kidolgozva, talpára tussal írták: "Futballcipő:
Saly-nál! SFAC-bál 1938. I. 22."

1938

64.3.2.2 / 1964

emléktárgy / SFAC, futballcipő

1

Barna bőrből, nagyon szépen kidolgozva, talpára tussal írták: "Futballcipő:
Saly-nál."

1938

64.3.3 / 1964

jelvény / SFAC, jubileumi

2

Fából pajzs, egyik oldalán bal felső sarokban labda, alul évszám. Középen
piros alapon keresztben felírás: SFAC. Másik oldalán barna alapon zöld,
csak jelzett koszorúval körülvéve: 40. Piros selyem zsinóron.

1940

64.3.4 / 1964

emléktárgy / SFAC

1

Fa, esztergályozott, pirosra festett futball-labda. Gerezdjei és a felírás:
SFAC, fehérrel. 3 db, fehér selyemzsinóron.

64.3.5 / 1964

jelvény / SFAC

1

Zománcozott réz, tűvel. Középen piros labda, körben küllőszerűen pirosfehérre sávozott alapon felírás: "SOPRONI FOOTBALL CLUB 1900".

1900

64.3.6 / 1964

jelvény / SFAC

1

Középen kék földgömb előtt díszkobolosz. Fölötte: FMJD. Alatta: SPORT
JEUNESSE.

1910 körül

64.3.7 / 1964

jelvény / SMAFC

1

Zománcozott réz. Zöld babérkoszorúban fent Spartacus-jelvény (piros
szegélyű rombuszban ötágú csillag alatt SPARTACUS felírás), a koszorú
alján szám: 10.

1957

64.3.8 / 1964

jelvény / SFAC

1

Zománcozott réz. Bal felső sarokban labda, alul: 1900. Keresztben fekete
alapon: SFAC. Gomblyukba való.

1900

64.3.9 / 1964

jelvény / SMAFC, Spartacus

1

Zománcozott réz. Piros-fehér-piros zászlóban arany rombuszon "5" szám.
A zászló nyelénél babérág.

1952

64.3.10 / 1964

zászlószeg / SFAC zászlajáról

1

64.3.11 / 1964

láda / SFAC

1

A Kossuth-címer formáját követő réz, keresztben folyóírással: Fasching H.
Fasching Henriké volt.
Erős vasláda 12 nyelvű zárral. A fedelén belül festett dísz.

64.4.1 / 1964

névtábla / Természetbarátok TE

1

Köralakú zománcozott bádog. Középen a címer: háttérben hegyek, égbolt.
Elől három piros virág előtt két kéz kezetfogva. Körben felírás:
"TERMÉSZETBARÁTOK TURISTA EGYESÜLETE". A TTE 1911-től
működött.

64.5.1 / 1964

legyező / Elssler Fannyé

1

Sárgás színű halcsontot utánozó celluloid lemezeket keskeny
selyemszalag fog össze. Alul hajlított celluloid akasztó.

1909

1940-1950

1930-1940
1900-1930
1930-1940

19. század közepe

64.5.2.1 / 1964

fénykép / Elssler Fannyé

1

Kontyos fiatal nő fényképe, mélyen dekoltált ruhában, homlokán diadém.
Oválisra vágva, sárgaréz ovális keretben.

19. század közepe

64.5.2.2 / 1964

állvány / Elssler Fanny fényképéhez

1

Háromlábú rézállvány, hátsó lába tengelyen mozog, ezzel kapcsolódik az
egy darabból hajlított első kettőhöz. Elől kampó a fényképkeret számára.

19. század közepe

64.5.3 / 1964

lornyon / Elssler Fanny

1

64.5.4 / 1964

kereszt / Elssler Fannyé

1

64.5.5 / 1964

erszény / Elssler Fanny

1

64.5.6.1 / 1964

cigarettatárca / Elssler Fannyé

1

Fekete préselt bőr, fedeleire préselve keretszerű dísz. Belül fekete
szegélyű piros selyemrekeszek. Egyikben két cigarettahüvely szopókája:
balerina, alatta felírás: Fanny Elssler.Másik rekesz: gyújtótartó.

19. század közepe

64.5.6.2 / 1964

gyújtófelszerelés / Elssler Fanny

1

Meggypiros préselt bőr, belül kék selyem. Jobboldalt rekesz pár gyufaszál
számára. Baloldalt alul recés felület a gyújtáshoz. Öt szál gyufát és egy
cégjelző papírdarabkát tartalmaz.

19. század közepe

1916

Barnafoltos celluloidnyélen sárgaréz keretes szemüveg.
Kis durva megmunkálású kereszt, teljesen dísztelen. Felül karika, alul a
szára görbült.
Fekete selyem, horgolás, fekete gyöngyökkel, két ezüstkarikával.

64.6.1 / 1964

ládika / Gyóni Géza verseinek

1

Magyaros díszű fafaragásos, rombuszalakú négy oldala, ugyanilyen,
enyhén csúcsosodó, tetején díszes faragott gombbal ellátott teteje van. A
fedél peremén oldalt felírás: "KÉSZÜLT 1916-BAN
KRASZNOJARSZKBAN A SZOMORU HADIFOGSÁGBAN". Tscheik Ernő
készítette, ugyanő hozta haza a már hiányzó dupla fenékbe rejtve Gyóni
selyempapírra írt verseskötetét. Gyóni Géza verseit hozták haza benne.

64.7.1 / 1964
64.8.1.1 / 1964

kard / toledói
vállszalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1
1

Egyenes kardpenge, vércsatornájában kétoldalt felírás.
Kék selyem, arany hímzéssel lyra és felírása: "M. G. V. Kroisbach".

64.8.1.2 / 1964

jelvény / Concordiáé, Fertőrákosi Dalos Egylet
vállszalagján

1

Concordia jelvénye. Kerek gomblyukba való jelvény. Sárgaréz. Középen
kék mezőben fehér lyra zománcfestékkel. Körben fehér alapon felírás:
"CONCORDIA FÉRFIDALEGYL. MANNERGES. V. SOPRON 1907".

64.8.1.3 / 1964

jelvény / Fertőrákosi Dalos Egylet vállszalagján

1

A K. M. G. V. Somfalva jelvénye. Sárgaréz téglalap, három oldala
kerekített, felül fehér keresztben korona. Piros zománckeret. Középen
fehér alapon: "K. G. M. V. SOMFALVA".

64.8.2 / 1964
64.8.3 / 1964

érem / Concordiáé, Fertőrákosi Dalos Egylet
vállszalagján
vállszalag / Fertőrákosi Dalos Egylet
vállszalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

64.8.4 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

64.8.1.4 / 1964

1
1
1
1

Bronz. Av: babér- és borostyánkoszorúban domborított lyra. Rev: vésett
felírás: "CONCORDIA 1912".
Kék selyem, arany hímzéssel: lyra és felírás: "M. G. V. Kroisbach".
Egyszerű kék selyem arany bojtokkal.
Kék selyem, fehér selyembéléssel, felül csokorba kötve, alul arany bojtok.
Egyik szárán kék alapon arany hímzéssel: "Dem Männergeseng-Verein
Rákos". Másik szárán fehér alapon arany hímzéssel: "Gemidmet U. J. L.
Wurditsch".

19. század közepe
19. század közepe
19. század 2. fele

18. század
1890-1900
1907

20. század eleje
1912
1890-1900
19. század vége
19/20. század

64.8.5 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros selyem arany bojttal. Arany nyomással erősen kopott, alig olvasható
felírás: "ZUR ERINNERUNG AN DIE FAHNENWEIHE AM 6. JULI 1890."

1890

64.8.6 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék selyem, középen csokorra kötve, ezüst rojttal. Egyik szárán ezüsttel
nyomott, erősen kopott felírás: "Zur 30 jährig Jubelkeier am 19-20. Aug.
1894." Másikon: "Der Agendorfer M. G. V. "Liederkrantz".

1894

64.8.7 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék selyem, arany rojttal, felül sárgaréz pálcikán lánccal felfüggesztve.
Sárga selyemmel, folyóírással: ""Soproni Dalfüzér" 1859-1909".

1909

64.8.8 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros selyem, arany rojttal, felül sárgaréz pálcikán lánccal felfüggesztve.
Keresztben sárga selyemmel: "Zászlóavatás emlékére "Testvériség"
munkásdalárda Sopron 1912. VI/29."

1912

64.8.9 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Barna selyem, arany rojttal, felül arany zsinórral felfüggesztve. Zöld
selyemmel, folyóirással: "Soproni Magyar Férfidalkör 1875-1925."

1925

64.8.10 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Zöld selyem, arany rojttal, felül fapálcika. Sárga selyemmel, folyóírással:
"M. G. V. "Frohsinn" 30. VI. 1926."

1926

64.8.11 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Szürke, mintás szövésű selyem, arany rojttal, fapálcika, nemzetiszín
szalag felfüggesztés. Fehér selyemmel folyóírással: "M. G. V. "Concordia"
Sopron 1926."

1926

64.8.12 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék selyem, arany rojttal, aranyszínű selyemmel folyóírással felírás:
"Oedenburger Liederkranz 1926".

1926

64.8.13 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Krémszínű, mintás szövésű selyem, arany rojttal. Bordó selyemmel,
folyóírással: "Oedenburger Wirtschaftsbürger M. G. V. 1926."

1926

64.8.14 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros-fehér selyem, bélése piros selyem; arany rojttal, sárgaréz pálcika és
lánc felfüggesztés. Keresztben sárga selyemmel írt, barna selyemmel
keretezett írás: "A Soproni Gazdapolgárok F. D. E. 40. éves fennállásának
emlékére Sopron 1927 VI/29."

1927

64.8.15 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Sárga selyem, piros béléssel, arany rojttal, sárgaréz pálcika és sárga
pamutzsinór felfüggesztés. Keresztben bordó selyemmel: "Zur Erinnerung
an die Fahnenweihe des M. G. V. Einigkeit Horitschon 30. VI. 1929."

1929

64.8.16 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Meggypiros-sárga selyem, sárga béléssel, arany rojttal, sárgaréz pálcika
és lánc felfüggesztés. Keresztben sárga selyemmel: "Jahnenweihe M. G.
V. "Heimatland" Mörbisch a/S 16/6. 1929."

1929

64.8.17 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Zöld-fehér selyem arany bojttal, fapálcika felfüggesztés. Keresztben sárga
selyemmel folyóírással: "Zur Erinnerung an das 10 jährige Jubileum des
Kath. Burschen Vereines Fertőrákos 1931".

1931

64.8.18 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros-sárga selyem színesen hímzett sárga szegéllyel, sárga selyembélés,
arany rojt, sárgaréz pálcika és lánc felfüggesztés. Keresztben bordóval
keretezett sárga betűkkel: "Bewidmet vom M. G. V. "Heimatland" Mörbisch
a./See 20. 9. 1931."

64.8.19 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Lila-fehér selyem, lila bélés, arany bojt, sárgaréz pálcika és lánc
felfüggesztés. Barnával keretezett sárga selyembetűk: "Iparos Dalárda
Sopron 1931 IX. 20."

1931

64.8.20 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros selyem arany bojttal, fapálcika felfüggesztés. Keresztben sárga
selyemmel, folyóírással: "Zum 60 jähr. Jubelfest vom frein Feuernehr
Verein Fertőrákos 1931. IX. 20."

1931

64.8.21 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék selyem ezüst rojttal, fapálcika felfüggesztés. Fehér selyemmel,
folyóírással: "M. G. V. "Liederstrauss" Ágfalva. 1931. IX. 20."

1931

64.8.22 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Zöld selyem (bélése tompa zöld) arany rojttal, sárgaréz drótból hajlított
felfüggesztés. Keresztben fehér selyemmel: "Zum 60 Jubelfest d. M. G. V.
"Frohsinn" Mörbisch a./See 1871-1931."

1931

64.8.23 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Krémszínű selyem arany rojttal, egyszerű szalag felfüggesztés. Sárga
selyemmel, folyóírással: "Kópházi Férfidalegylet. 1931. IX. 20."

1931

1931

1931

64.8.24 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék-krémszínű selyem hullámos arany szegéllyel arany bojt. Fehér
selyembélés, sárgaréz pálcika és lánc felfüggesztés. Keresztben bordóval
szegélyezett sárga selyembetűk: "A Fertőrákosi F. D. F.-nek 60. éves
jubileumára A Balfi F. D. K. Sept. 20. 1930." (Hibásan írták a dátumot,
valójában: 1931)

64.8.25 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Meggypiros selyem hullámos arany szegéllyel, arany rojt. Fehér
selyembélés, sárgaréz pálcika és lánc felfüggesztés. Bordóval keretezett
sárga selyembetűk: "Kroisbach-Verein-Gewerbe 20. Sept. 1931."

1931

64.8.26 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Bordó selyem arany rojttal, sárgaréz pálcika és lánc felfüggesztés.
Aranyszínű selyemmel: "Soproni Magyar Férfidalkör 1931. IX. 20."

1931

64.8.27 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Halványkék selyem arany rojttal, sárgaréz pálcika és lánc felfüggesztés.
Kékkel keretezett sárga selyembetűk: "Soproni Dalfüzér 1931."

1931

64.8.28 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Krémszínű selyem arany rojttal, fapálcika felfüggesztés. Sárga selyemmel,
folyóírással: "Balfi "Dalkoszoru" Férfidalegylet. 1931. IX. 20."

1931

64.8.29 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros-fehér selyem piros béléssel, arany rojttal, sárgaréz pálcika és lánc
felfüggesztés. Sárga selyemmel: "Soproni Gazdapolgárok Férfidalegylete
1931. IX. 20."

1931

64.8.30 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék-fehér selyem, kék bélés, arany bojt, fapálcika felfüggesztés. Sárga
selyem folyóírással: "Soproni "Concordia" Férfidalegylet 1931. IX. 20."

1931

64.8.31 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Kék-fehér selyem, arany rojt, sárgaréz pálcika és lánc felfüggesztés.
Fekete nyomott felírás: "BALFI F. D. K. 1892-1932."

1932

64.8.32 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Piros selyem arany rojttal, egyszerű piros selyemszalag felfüggesztéssel.
Narancsszínű selyemmel, folyóírással: "Frein. Feuerwehr Verein
Fertőrákos 1892-1932."

1932

1933

64.8.33 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Zöld-fehér selyem arany rojttal, fapálcika felfüggesztéssel. Sárga
selyemmel, folyóírással: "Balfi "Dalkoszoru" Férfidalegylet
zászlószentelése 1933. V. 28." Alul keresztben a készítők nevei u. i.
"Frühwirth Cecilia, Huber Roza".

64.8.34 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Krémszínű selyem arany rojttal, fapálcika felfüggesztés. Sárga selyemmel,
folyóírással: "Kópházi Férfidalegylet 1923-1933."

1933

1933

64.8.35 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Halványkék selyem, fehér bélés, arany rojt, sárgaréz pálcika és lánc
felfüggesztés. Bordóval keretezett sárga selyembetűk: "Zur Erinnerung an
die Marien Kongregation F. Rákos VI. 5. 1933". Hátulján a készítő
cégjelzése: "SOPRON Püller Frigyes saját készítésű fehérnemű".

64.8.36 / 1964

zászlószalag / Fertőrákosi Dalos Egylet

1

Zöld selyem arany rojttal, felül zöld-sárga csokor. Kopott ezüsttel nyomott
írás: "Az I Ruszti férfidalegyesülettől".

ismeretlen

64.8.37 / 1964

kereszt / Fertőrákosi Dalos Egylet zászlajáról

1

Sárgaréz, végei lóherealakúak, szélein pontozással dísz. Alján
csavarmenet.

1930-1940

64.9.1 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszín szalag arany rojttal, arannyal nyomott kopott felírás: "A
LEGNAGYOBB MAGYAR EMLÉKÉNEK A MAGYAR NEMZETI MUZEUM"

1903

64.9.2 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszín selyem, két végén arany rojttal. Arannyal nyomott kopott
felírás: "A HALADÁS DICSŐ BAJNOKÁNAK SOPRONMEGYEI
GAZDASÁGI EGYESÜLET".

1903

64.9.3 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű, két végén arany rojt. Nyomtatott arany felírás: "A
legnagyobb magyar emlékének A pozsonyi-soproni magyar színtársulat
1903. márc. 15."

1903

64.9.4 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, ezüst rojt, ezüsttel és arannyal nyomott felírás: "A
LEGNAGYOBB MAGYARNAK".

1903

64.9.5 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt, arannyal nyomott felírás: "A
legnagyobb magyarnak A soproni kath. főgimnázium".

1903

64.9.6 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt, arannyal nyomott felírás: "A
legnagyobb magyarnak A soproni m. kir. áll. főreáliskola Berzsenyi Köre".

1903

64.9.7 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: "A
LEGNAGYOBB MAGYARNAK A SOPRONI CASINO EGYESÜLET".

1903

64.9.8 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két darabból összevarrva, két végén aranyrojt.
Arannyal nyomott felírás: "A LEGNAGYOBB MAGYARNAK A SOPRONI
ÁLL. POLGÁRI FIÚISKOLA".

1903

64.9.9 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két darabból összevarrva, két végén arany rojt.
Arannyal nyomott felírás: "A legnagyobb magyarnak A soproni
gazdapolgárok dalegylete".

1903

64.9.10 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt. Arany papírból ragasztott
betűkkel: "A LEGNAGYOBB MAGYARNAK A SOPRONI KER. SZOCIÁLIS
MUNKÁS-EGYESÜLET".

1903

64.9.11 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Két darabból összevarrt nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt.
Arannyal nyomott felírás: "A legnagyobb magyarnak A soproni ev.
elemiiskola".

1903

64.9.12 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű szalag, két végén arany rojt. Arannyal nyomott felírás:
"SZÉCHENYI EMLÉKÉNEK A SOPRONI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI
KÖR".

1903

64.9.13 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt. Arannyal nyomott felírás: "A
LEGNAGYOBB MAGYARNAK A SOPRONI ÁLL. FELSŐ KERSK. ISKOLA
IFJÚSÁGA".

1903

64.9.14 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, a rojtok hiányoznak. Arany papírból ragasztott
felírás: "GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETÉNEK SOPRONI
KERÉKPÁR EGYESÜLET".

1903

64.9.15 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt. Arannyal nyomott felírás: "Gróf
Széchenyi István emlékének a Magyar Történelmi Társulat".

1903

64.9.16 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-ünnepség

1

Nemzetiszínű selyem, két végén arany rojt. Arannyal nyomott felírás:
"GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKÉNEK A SOPRONI M. KIR. ÁLLAMI
FELSŐBB LEÁNYISKOLA".

1903

64.10.1.1 / 1964

frakk

1

Fekete szövet selyembéléssel, fazonja selyem. Nyakánál védjegy:
"MAYER FRIGYES UTÓDA Fekete József SOPRON". Dr. Pinezich István
ügyvéd viselte 1930 körül.

1930 körül

64.10.1.2 / 1964

mellény / frakkhoz

1

Fekete szövet, elől ovális kivágás, selyem hát. Fekete kötött gombokkal.

1930 körül

64.10.1.3 / 1964

mellény / frakkhoz

1

Fehér selyem ovális kivágással, kerekített fazon, gyöngyház gombok. Hát
fehér vászon.

1930 körül

64.10.1.4 / 1964

nadrág / frakkhoz

1

Fekete gyapjúszövet, oldalán végig fényes fekete selyemből lampass.
Hátul védjegy: FEKETE JÓZSEF ÚRI SZABÓ SOPRON.

1930 körül

64.10.2.1 / 1964

zsakett

1

Fekete gyapjúselyem, fekete selyembéléssel, elől 2 karjain 3-3 selyem
kötött gomb. Dr. Pinezich István ügyvéd (később felsőházi tag) viselte
1920 körül.

1920 körül

64.10.2.2 / 1964

mellény / zsaketthez

1

A kabát anyagából, elől öt kötött gomb.

1920 körül

64.10.2.3 / 1964

nadrág / zsaketthez

1

Szürke, csíkos, felhajtó nélküli. Hátul Böröcz Géza soproni szabó
védjegye.

1920 körül

64.10.3 / 1964

kabát / női, bársony

1

Bő hátuljú, hosszúujjú, hosszú bársonykabát, fekete színű, vállán, mellén
és az ujj mandzsettáján rávarrott díszítés. Özv. Hauer Antalné viselte 1900
körül. Kizárólag színházba menet használta.

1900 körül

64.11.1 / 1964

klakk

1

Összecsukható cilinder fekete selyemből. Thurner Vilmos viselte. Gayer
József soproni kalapos készítette.

1930 körül

64.12.1 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Mintás szövésű krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott
felírás: "Felejthetetlen tanítójuknak Hálás tanítványai".

1914

64.12.2 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás:
"ÉRDEMDÚS FŐŐRÉNEK A RÉGÉSZETI TÁRSULAT".

1914

64.12.3 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Halványlila selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "Utolsó
üdvözlet Baráti körből".

1914

64.12.4 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "DEM
TREUEN KOLLEGEN U. VEREHRTEN LEHRER".

1914

64.12.5 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Mintás szövésű krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott
felírás: "A LEGJOBB BARÁTNAK SELTENHOFER FRIGYES".

1914

64.12.6 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Mintás szövésű krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott
felírás: "DEM LIEBE FREUNDE FAMILIE BOTHÁR".

1914

64.12.7 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Lila selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "Utolsó üdvözlet
a volt hálás tanulóktól Hackstock testvérek".

1914

64.12.8 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás:
"Felejthetetlen működő tagjának A Soproni Képzőművészeti Kör".

1914

64.12.9 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Lila selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "IGAZ
BARÁTSÁGBÓL Dr TÖPLER ÉS CSALÁDJA".

1914

64.12.10 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Mintás szövésű galambszürke selyem, két végén nagyon szép aranyrojt.
Arannyal nyomott felírás: "Familie Cullik".

1914

64.12.11 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Lilásszürke selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás:
"szeretett tagjának a soproni felső egyházmegyei tanítóegyesület".

1914

64.12.12 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Halványlila selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás:
"FAMILIE CHRIST".

1914

64.12.13 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Lilásszürke selyem, aranyrojttal. Arannyal nyomott felírás: "DEM TREUEN
FREUNDE FRANZ STORNO".

1914

64.12.14 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Sötétlila selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "Letzter
Gruss In treuer Freundschaft Gusztav Zettl".

1914

64.12.15 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Lila selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "Utolsó üdvözlet
a jó kartársnak".

1914

64.12.16 / 1964

koszorúszalag / Bünker Rajnald temetéséről

1

Krémszínű selyem, két végén aranyrojt. Arannyal nyomott felírás: "In
treuem Gedenken Alfred von Schwartz".

64.13.1 / 1964

főkötő / csipke-

1

Holdsarló alakú, szép vert csipke, alapja bordó selyem. Caesar Emma
készítette.

1930 körül

64.14.1 / 1964

sárga csillag

4

Hatágú, sárga anyag, fehér cérna szegélyezés. A zsidók
megkülönböztetésére szolgált a fasiszta rendszer alatt.

1944-1945

64.15.1 / 1964

karszalag / vörösőr 1919

2

Vörös vászonszalag, rajta feketével nyomva: "VÖRÖS-ŐR" és elmosódott
hivatalos pecsét.

64.16.1 / 1964

karszalag / rendezői

1

Halványlila selyem, feketével nyomva: "Művészi biz.". Az 1930-as évek
valamelyik rendezvényén használták.

1930 körül

64.17.1 / 1964

hangverseny-program

1

Vajszínű selyem, alsó és felső végén aranyrojt. Feketével nyomva a
program. August Czullik 50. születésnapján rendezett házi hangverseny
Farkas Anna győri művésznő közreműködésével.

20. század eleje

64.18.1 / 1964

növénygyűjtemény / jeruzsálemi

1

Berakásos fatáblába kötve, laponként 1 virág héber, francia, német, angol
és orosz névvel. A századfordulón készítették Svájcban. Tóth Ágostoné
volt.

19-20. század fordulója

64.18.2 / 1964

növénygyűjtemény / jeruzsálemi

1

Nagyon szép mozaik berakásos fatáblába. Tábláján héber szöveg is.
Belül, a virágok alatt magyar, angol, francia és német szöveg. A
századfordulón készítették Svájcban.

19-20. század fordulója

64.19.1 / 1964

kulcs / Balfi kapué

1

Egyszerű vaskulcs, tolla lefelé szélesedő, középen előlről bevágás. A
külső városfal Balfi utcai kapujához használták.

19. század

64.19.2 / 1964

kulcs / Magyar kapu

1

Egyszerű vaskulcs, fordított S tolla előlről fent bevágva. A külső városfal
Magyar kapujánál (Győr felé) használták.

19. század

64.20.1.1 / 1964

pecsétnyomó / II. sz. tábori kórház lelkészsége

1

Középen a kettős dualista címer, körben írás: "K. U. K. Militärseelsorge
beim Feldspitale Nr. II." Négyzetalakú fára ragasztva.

19. század vége

64.20.1.2 / 1964

bélyegző / III. sz. tábori kórház lelkészsége

1

Két sorban írás: "Seelsorge des k. u. k. Feldspitales Nr. III." Felbélyegző.

19. század vége

64.20.2 / 1964

bélyegző / Sopron Szab. Kir. Város Múzeuma

1

Középen Sopron címere, körben felírás: "SOPRON SZAB. KIR. VÁROS
MÚZEUMA 1867".

1867

1834

1914

1919

64.21.1 / 1964

ágymelegítő

1

Ovális vörösréz tartály, felső részén körben széles pontozott koszorúdísz.
Hosszabb oldalain a koszorúban egy-egy szívben H W monogram, illetve
1834 évszám. Széles ólomnyílás csavaros elzárással. A 19. század
középső harmadában használta az ajándékozó nagyanyja: Kremzerné,
soproni polgár felesége.

64.22.1 / 1964

papucs / női

1

Fehér bőrből készült, bőrrel bélelt. Fehér pamutbojttal. Ezüst indadíszes
hímzés.

19. század eleje

64.22.2 / 1964

papucs / női

1

Fehér bőrből készült, bőrrel bélelt. Fehér pamutbojttal. Ezüst indadíszes
hímzés.

19. század eleje

64.23.1 / 1964

papucs / Liebhardt Lujzáé

1

Bőrtalpú, kék selyem fehér selyembéléssel. Ezüst zsinórozás, gyöngyök.

19. század 1. fele

64.23.2 / 1964

papucs / Liebhardt Lujzáé

1

Bőrtalpú, kék selyem fehér selyembéléssel. Ezüst zsinórozás, gyöngyök.

19. század 1. fele

64.24.1 / 1964
64.25.1 / 1964

papucs / Elssler Fannyé
napernyő

1
1

19. század 1. fele
19. század 1. fele

64.26.1 / 1964

napernyő

1

64.27.1 / 1964
64.28.1 / 1964

napernyő
TÉVES, ld. Ip.59.8.1

1

Lila selyem fehér selyembéléssel, bőr talppal. Ezüsttel hímzett virág.
Barna selyem. Fehér csont nyelén gyűrűs és csavaros faragás.
Fehér selyem. Barna csavaros, középen csuklóval ellátott fanyél. Csúcsa
és fogantyúja fehér csont. Az ernyő selymén csontgyűrű.
Szürke selyem. Fa, középen csuklós nyél, csont fogantyú.

64.29.1 / 1964

versenyzászló / begyűjtési

19. század 1. fele
19. század 1. fele

1

Dupla fehér selyem, piros selyem zsinórozással és bojtokkal. Elején
körben nép hímzés. Középen, keresztben rávarrott nemzetiszínű szalagra
1956 előtti címer hímezve. Folyóírással: Győr-Sopronmegyei Begyűjtési
Hivatal Alkotmányunk tiszteletére indított gabona, állat és állati termékek
begyűjtési versenyében I. helyezést elért városnak. 1955. A verseny
győztese, Sopron város kapta.

1955

1955

64.30.1 / 1964

versenyzászló / begyűjtési

1

Dupla sötétkék selyem, arany zsinór és bojtok. Középen virágmotívumok
között zászlók, a pesti Felszabadulási Emlékmű hímezve. Folyóírással:
Győr-Sopronmegyei Begyűjtési Hivatal Megyénk 10 éves
felszabadulásának emlékére a legjobb eredményt elért városnak. Sopron
nyerte.

64.31.1 / 1964

versenyzászló / begyűjtési

1

Dupla piros selyem, arany zsinór és rojtok. Középen aranysárga fonállal
rávarrva ötágú csillag, fölötte és alatta: A BEGYŰJTÉS ELSŐ
BÉKEHARCOSÁNAK.

1950-1955

64.31.2 / 1964

versenyzászló / begyűjtési

1

Dupla vörös selyem arany zsinórral. Rávarrva: ötágú csillag, fölötte és
alatta: A BEGYŰJTÉS MÁSODIK BÉKEHARCOSÁNAK.

1950-1955

64.32.1 / 1964

versenyzászló / begyűjtési

1

Dupla piros-fehér-zöld selyem, arany zsinór. Középen rávarrva az 1956
előtti címer. Fölötte és alatta: A BELÜGYMINISZTER VÁNDORZÁSZLÓJA
A BEGYŰJTÉSI VERSENYBEN ÉLENJÁRÓ JÁRÁSNAK".

1950-1955

64.32.2 / 1964

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

1

64.32.3 / 1964

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

1

64.32.4 / 1964

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

64.32.5 / 1964

Piros selyem, arany rojtok. Folyóírással: Ceglédi járás 1952. IV. 4.
Világoskék selyem arany rojtokkal. Felírása: III Sárvári járás 1952
augusztus 20.

1952

1

Piros selyem arany rojtokkal. Felírása: III Villányi járás 1952 augusztus 20.

1952

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

1

Dupla piros selyem arany rojtokkal. Felírása: Egri járás 1953. november 7.

1953

64.32.6 / 1964

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

1

Piros selyem arany rojttal. Felírása: Megyei Begyűjtési Hivatal Győr 1954.
VI. 12.

1954

64.32.7 / 1964

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

1

64.32.8 / 1964

szalag / begyűjtési versenyzászlóé

1

Dupla bordó selyem aranysárga rojtokkal. Felírása: Soproni járás 1954. V.
31.
Dupla vörös selyem aranysárga rojttal. Felírása: Mezőkövesdi járás.

1952

1954
ismeretlen

64.33.1 / 1964

névtábla / Vághy Ferencé

1

Ovális, sötétzöld bádogon arany folyóírással: FRANCISCUS XAVERIUS
VÁGHY natus in Darásfalva Cott. Sopron. 1776. Lib. Reg. Civitatis
Soproniensis Selectus Civis, et Electae Communitatis Notarius, Senator,
Capitaneus, ter Consul et Judex, quinquies diaetalis Ablegatus, a divae
memoriae Imperatore et Rege Francisco I. nobilitate donatus, Eruditatae
Societatis Hungariae Membrum dirigens, Fori Appellatorii Cambialis
Assessor, Excelsae Tabulae Septemviralis in Cambialibus Referens
Assessor.

64.34.1 / 1964

névtábla / Kerületi Igazgatási Hivatal

1

Ovális fehér bádogon a Soproni kerület címere: kétfejű sas kalapáccsal és
sarlóval, hasán piros-fehér-piros pajzs, fején háromágú, bástyákat utánzó
korona. A Bach-korszak hivatali címtáblája. Felírása:
Bezirksverwaltungsamt OEDENBURG.

1850 körül

1863

18. század vége

64.35.1 / 1964

sétapálca / Thirring Lajosé

1

Barna fa. Felső végén gyűrűn: Thirring Lajos emlékére. Bronz gombján:
Vom Gusse der Grossen Evangel Glocke in Oedenburg Gegossen am 7.
November 1863. A torony építkezésének pénztárosaként kapta emlékül a
nagyharang felavatásának napján. A gomb a harang ércéből készült.

64.36.1 / 1964
64.37.1 / 1964

sétapálca
sétapálca

1
1

Vékony, hengeres fa, réz alj, ezüst gyűrű és gomb.
Hosszú, hengeres fa rézheggyel és gyűrűvel. Gombja hiányzik.

64.38.1 / 1964

mozsár / vas, I. világháború

1

Felül szélesedő peremű vasmozsár derekán világos öv két füllel. Az övben
kétoldalt vaskereszt mellett: 1914 1916. A hadicélokra beszolgáltatott
rézmozsarak helyett adták a háztartásoknak az I. világháború éveiben.

1916

64.38.2 / 1964

mozsártörő / I. világháború

1

Alsó végén nagyobb, a felsőn kisebb gomb, középen hármas tagolású
gyűrű.

1916

64.39.1 / 1964

öngyújtó / II. világháború

1

Primitív kézimunka. Benzintartója nagyobb puskatöltény hüvelyéből
készült, alul vascsavarral, kupakja pisztolytöltény hüvelye. Hozzáforrasztva
rézből készült tűzkőtartó. A csiholó kerék kézzel reszelt ólom.

64.40.1 / 1964

dísztárgy / katonai, I. világháború

1

2 x 14 töltényhegyből növekvő sorban összeakasztott függő. Az alsó
sorban az egyik töltény síp formára faragva.

64.41.1 / 1964

gyújtótartó / katonai

1

Rézöntvény. Hátul két pánt az öv számára. Csuklós fedele van. Elején és
oldalán geometrikus díszítés, alul 4 függő.

64.42.1 / 1964

névtábla / katonai, I. világháború

1

64.43.1 / 1964
64.44.1 / 1964

nyaklánc / katonai emlékéremmel, I. világháború
emléktárgy / katonai, I. világháború

1
1

64.44.2 / 1964

emléktárgy / katonai, I. világháború

1

Kinyitható lapos sárgaréz dobozka. Benne hivatalos papíron Kammerloher
Ottó soproni katona személyi adatai.
Drótból sodort láncon a 76. honvéd gyalogezred ezüst emlékérme.
Sárgaréz karperec. Felül vaskereszt és 14, 17 számok.
Vörösréz karperec. Körben fogazott, alul csuklós nyitás, fent alumíniumba
ágyazott vörösréz négylevelű lóhere.

19. század 2. fele
19. század

1939-1945

1916
20. század eleje
1915
1917
1917
1917

Készült az ebenfurti robbanás emlékére. Sárgaréz, ágyugolyó hüvelyéből
kalapált, vázaformájú tárgy. Alapja fölött redősen beszűkített rész, majd
geometrikus díszítés fölött fent kihajtott peremű fatörzsnek kiképzett szár,
egyik oldalán Hitler primitív, balranéző arcképe. Mellette és alatta:
"Viseltétek / vakok / voltatok a / vezéretek a / világot / veszedelembe /
vetette vérengző / vadakká / váltatok / világ / véleménye / vesszetek /
FASISZTÁK A HITLER és politikájá / nak szimboluma ké / szítette
SELMECI BÉLA / SOPRON. / Ebenfurton felrobbant / lőszervonatnak
maradványa". Selmeci Béla kommunista GYSEV mozdonyvezető
készítette. A szár másik oldalán: faágon ragadozó madár, alatta két békés
madár. A két mezőt függőlegesen kidomborodó részek választják el.
Felírásuk: "Wir / werden / ihre / stedte / aus / radieren" ich / sage / weil /
icsh / sagen / darf / stalingrad / wird / fallen/".

64.45.1 / 1964

emléktárgy / antifasiszta, II. világháború

1

64.46.1 / 1964

pecsétnyomó / irredenta

1

64.47.1 / 1964

űrmérték / 2 dl

1

64.48.1.1 / 1964

serleg / "Concordia" dalegylet

1

Klasszikus formájú ezüstözött réz. Széles talp, többszörös tagolású, kerek
nódusz, kuppája alul szélesebb, domborított díszekkel, oldalán
szőlőlevelek között: "I CONCORDIA 1912".

1912

64.48.1.2 / 1964

fedél / "Concordia" dalegylet serlegéé

1

Ezüstözött réz. Fedelére csavarral erősítve öntött lyra.

1912

64.48.2 / 1964

serleg / "Concordia" dalegylet

1

Egyszerű vonalú, talpán és kuppájának alján gyűrűs tagolás. Folyóírással:
"Magyar Waggon és Gépgyár Rt. dolgozói tiszteletdíja / "Egyetértés"
Dalkör 50 éves jubileuma alkalmából / Győr 1948. IX. 19.

1948

64.48.3 / 1964

serleg / "Concordia" dalegylet

1

Cserép. Talpán zöld fűrészfogas dísz. Oldalán egyfelől virág, másfelől
primitív geometrikus formákra stilizált lyra fölött és alatt folyóírással:
"Zugjon dalunk... / Az országos / dalosünnepély / emlékére / Szombathely,
1938. Pünkösd."

1938

64.49.1 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "P. Fényi
Gyula emlékének / a Szent István Akadémia". 1938-ban Fényi Gyula
emléktáblájának leleplezésekor használt szalag.

1938

64.49.2 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Nemzetiszínű, élénk színű, fényes selyem arany rojtokkal. Arannyal
nyomott felírás: "Kegyeletes megemlékezésül / Kalocsa város közönsége"

1938

64.49.3 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Sárga és fehér mintás szövésű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott
felírás: "TUDÓS FIÁNAK / A KALOCSAI RENDHÁZ".

1938

64.49.4 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "Neves
csillagász fiának / a J T magyar rendtartománya". Készítette: Simon
Virágcég (virágterem), Sopron.

1938

Fa alapon ólom betűk: "HŰSÉG".
Lemezből készült, hengeres alakú, egy füllel. Oldalán hitelesítések és "2
dl." felírás.

1943

1921
20. század eleje

64.49.5 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A hit és a
tudomány hősének / a soproni Actio Catholica". Készítette: Simon
Virágcég (virágterem), Sopron.

1938

64.49.6 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "P Fényi
emlékének / a magyar meteorológusok". Készítette: Simon Virágcég
(virágterem), Sopron.

1938

64.49.7 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Piros-fehér selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A hűség
városa hű fiának".

1938

64.49.8 / 1964

koszorúszalag / Fényi Gyula emléktáblájáról

1

Nemzetiszínű selyemszalag arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás:
"Fényi Gyula emlékének a m. kir. Konkoly Thege Miklós alapítványú
csillagvizsgáló intézet". Készítette: Simon Virágcég (virágterem), Sopron.

1938

64.50.1 / 1964

koszorúszalag / nyugat-magyarországi felkelők

1

Mintás szövésű galambszürke selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott
felírás: "Örökemlékű hős bajtársainknak / A mosonmegyei 76-osok".

1921

64.50.2 / 1964

koszorúszalag / nyugat-magyarországi felkelők

1

Piros-fehér selyem arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: "MAHACSEK
GYULA / SZECSÁNYI ELEMÉR / BARCSI LÁSZLÓ".

1921

64.50.3 / 1964

koszorúszalag / nyugat-magyarországi felkelők

1

Nemzetiszínű selyem arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: "HŐSI
HALÁLT HALT BAJTÁRSAKNAK". Jezsuita kert készítette.

1921

64.51.1 / 1964

koszorúszalag / népszavazási ünnep

1

Piros-fehér selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A CIVITAS
FIDELISSIMÁNAK / A FÖDERATIO EMERICANA"

1921

64.51.2 / 1964

szalag / népszavazási ünnep

1

Mintás szövésű zöld selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A
CIVITAS FIDELISSIMÁNAK / A FÖDERATIO EMERICANA"

1921

64.51.3 / 1964

szalag / népszavazási ünnep

1

Élénkzöld selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "M. kir.
"Mátyás király" 5. honvéd gyalogezred Mint utóvéd ezred".

1921

64.51.4 / 1964

koszorúszalag / népszavazási ünnep

1

Fehér és piros selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomva: "Sopron város
hűségének / Vámossy Tibor / Losonczy Antal hűsége".

1921

1921

64.51.5 / 1964

koszorúszalag / népszavazási ünnep

1

Nemzetiszínű selyem, saját anyaga rojtozva. Arannyal nyomott felírás:
"Sopron város polgármesterének és lelkes közönségének szívélyes
üdvözlettel / Esmond Harmsworth". Repülőgépről dobta le a koszorút,
amin a szalag volt.

64.52.1.1 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "a 18-as
hősöknek / A felsőpulai "Délibáb" Legény Egylet".

1928

64.52.1.2 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

A felsőpulyai legényegylet szalagjának tartozéka. Piros és sárga szalag,
középen hosszában összevarrva.

1928

64.52.2.1 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: "A
FELEJTHETETLEN BAJTÁRSAKNAK".

1928

64.52.2.2 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

A 64.52.2.1 szalag másik fele. Arannyal nyomott felírás: "A SOPRONI
"HONSZ"."

1928

64.52.3 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A volt m.
kir. soproni 18. honvéd gyalog és / népfelkelő ezredek hősi halottainak / A
m. kir. Honvédelmi Miniszter". Készítette: Simon Virágcég (virágterem),
Sopron.

64.52.4 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Élénkzöld selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott folyóírás: " A M. kir.
soproni vámőrszakasz / Tisztikara és legénysége". Készítette:
Raffensperger Ferenc, Sopron.

1928

64.52.5 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: " A
VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT 18. HONVÉD / HŐSÖK EMLÉKÉRE".

1928

64.52.6 / 1964

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojttal. Arannyal nyomott folyóírás: "18-asok
Bajtársi Köre".

1928

64.53.1.1 / 1964

koszorúszalag / 1917-es hősi emlék

1

Piros-fehér selyem hosszú arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: "HŐSI
HALÁLT HALT / VITÉZEINK EMLÉKÉNEK 1917 JÚLIUS 1 ÉN".

1917

64.53.1.2 / 1964

koszorúszalag / 1917-es hősi emlék

1

A 64.53.1.1 másik fele. Felírása: "SOPRON SZAB. KIR. VÁROS /
KÖZÖNSÉGE".

1917

64.53.2 / 1964

koszorúszalag / 1917-es hősi emlék

1

Kék-sárga-piros selyem. Arannyal nyomott felírás: "Az elhunyt Hősök
emlékének / Sopronvármegye közönsége".

1917

1917

1928

64.53.3 / 1964

koszorúszalag / 1917-es hősi emlék

1

Fekete selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A
DICSŐSÉGESEN SÍRBA SZÁLLT VITÉZEKNEK / CS. ÉS K.
KATONAPARANCSNOKSÁG POZSONY". Másik szárán: "DEN
RUHMWOLL INS GRAB GESUNKENEN HELDEN / K. U. K. MILITÄR
KOMMANDO POZSONY".

64.53.4 / 1964

koszorúszalag / 1917-es hősi emlék

1

Piros-fehér-piros selyemszalagokból összevarrva. Arannyal nyomott
folyóírás: "Felső és Középpulya".

1917

64.54.1 / 1964

tok / patikai súlykészleté

1

Barnára pácolt fadoboz, fedelének belül zöld bársonyborítása van. 10
nagyobb súlynak van helye és egy rekesz külön fedéllel kisebb súlyoknak.

1855

64.54.2 / 1964
64.54.3 / 1964

patikasúly
patikasúly

1
1

Csonkagúla alakú sárgaréz, rajta: I. és 1855-ös hitelesítés.
Csonkagúla alakú sárgaréz, rajta: S betű és 1855-ös hitelesítési jel.

1855
1855

64.54.4 / 1964

patikasúly

1

Csonkagúla alakú sárgaréz. Rajta: gót z betű III és 1855-ös hitelesítési jel.

1855

64.54.5 / 1964

patikasúly

1

Csonkagúla alakú sárgaréz. Rajta: II, gót z betű és 1855-ös hitelesítési jel.

1855

64.54.6 / 1964
64.54.7 / 1964
64.54.8 / 1964

patikasúly
patikasúly
patikasúly

1
1
1

Csonkagúla alakú sárgarézen: II és 1855-ös hitelesítési jel.
Lapos csonkagúla alakú sárgarézen: z S és 1855-ös hitelesítési jel.
Lapos csonkakúp alakú sárgarézen: z, III és 1855-ös hitelesítési jel.

1855
1855
1855

64.54.9 / 1964

patikasúly

1

Alacsony csonkagúla alakú sárgarézen: z, I és 1855-ös hitelesítési jel.

1855

64.54.10 / 1964
64.54.11 / 1964
64.54.12 / 1964
64.54.13 / 1964
64.54.14 / 1964
64.54.15 / 1964
64.54.16 / 1964
64.54.17 / 1964
64.54.18 / 1964
64.54.19 / 1964
64.54.20 / 1964
64.54.21 / 1964
64.54.22 / 1964
64.54.23 / 1964

patikasúly
patikasúly / 2.90 gr
patikasúly / 2.20 gr
patikasúly / 1.45 gr
patikasúly / 0.75 gr
patikasúly / 0.75 gr
patikasúly / 0.60 gr
patikasúly / 0.55 gr
patikasúly / 0.45 gr
patikasúly / 0.40 gr
patikasúly / 0.32 gr
patikasúly / 0.15 gr
patikasúly / 0.07 gr
patikasúly / 0.22 gr

1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
2
2

64.55.1 / 1964

patikaedény

1

64.56.1 / 1964

patikaedény

1

Keskeny talpú, erősen öblösödő kőcserép. Fehér alapon kék-sárga
virágdíszes keretben: "J. granat". Habán (?) munka.

64.57.1 / 1964

patikaedény

1

Keskeny talpon öblös, hengeres test, kőcserép. Kék növényi díszítés
festve. Felírása: Ung. Santalin.

64.58.1 / 1964

zászlószalag / nagygeresdi nemzetőröké

1

Eredetileg piros, most narancssárgára fakult selyem. A szalagnak csak
egy kis darabja. A szalag csomagolásán talált írás szerint Németh Ferenc
szerkesztő ajándéka.

64.59.1 / 1964

tefilim

1

Keskeny pergamenszalag héber szöveggel.

64.60.1 / 1964

emléktárgy / hadifogoly

1

Alumíniumlemezből készült gyűrű, öv formára készítve. Rajta: 1915-1916.

1916

64.61.1 / 1964

emléktárgy / hadifogoly

1

1915

64.62.1 / 1964

táncrend / Offiziers-Ball

1

Alumíniumból reszelt pecsétgyűrű. Rávésve: E H monogram és 1915.
Fehér bársonyba kötött könyvecske kék szalaggal és rézkampóval.
Felirata arany nyomású folyóírással: Offiziers-Ball Oedenburg 1886".

64.63.1 / 1964

táncrend / Garnisons-Ball

1

Piros bársonyba kötött könyvecske. Fedelén préselt rézlemez, közepén
kék bársonyalapon rézlemezből négylevelű lóhere. Piros selyemzsinór,
rézkampó. Belül: Garnisons-Ball Oedenburg 16. Jänner 1889.

1889

1

Köralakú, zöld bársonyba kötött könyvecske. Fedelén rézbe foglalt kék
üveggyöngyök között C A O G monogramos bőr. Belül: "Casino-egyleti bál
1880. évi január hó 24-én." Függőpecsétet formáz. Zöld selyemzsinór
bojtokkal, rézkarika. Weichard & Litfass készítette.

1880

64.63.2 / 1964

táncrend / Casino-egyleti bál

Lapos sárgarézen: 1/10 és 1855-ös hitelesítési jel.
Cifrára metszett rézlemez.
Cifrára metszett rézlemez három lyukkal.
Cifrára metszett rézlemez két lyukkal.
Cifrára metszett rézlemez 1 lyukkal. Hitelesítési jel.
Felhajtott peremű rézlemezen: X és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: VIII és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű rézlemezen: VII és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: VI és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: V és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: IIII és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: II és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: I és hitelesítési jel.
Felhajtott peremű négyzetes rézlemezen: III és hitelesítési jel.
Széles talpú, fölfelé szélesedő hengeres alakú porcelán. Oldalán arany
keretben festve: "Ung. Matris".

1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
19. század 2. fele
18/19. század
19. század 1. fele
1848
19. század vége

1886

64.64.1 / 1964

64.64.2 / 1964

64.64.3 / 1964

táncrend / megyebál

táncrend / Soproni Zeneegyesület

táncrend

1

Kék selyemből készült ferde címerpajzson u. i. könyvecske préselt,
aranyozott M B monogrammal. Belül: "MEGYE-BÁL Sopron, 1893. Január
21." Eredetileg rézpajzsra volt ragasztva, ez elveszett.

1893

1

Fehér bársony kötésű, keresztben fehér-piros selyemszalaggal díszített
könyvecske. Fedelén rézbádogból készített lyrán: SOPRONI
ZENEEGYLET. Belül: SOPRONI ZENEEGYLET OEDENBURGER
MUSIKVEREIN 1892 März 1.

1892

1

Világoskék bojtos zsinórón felül bársonnyal bevont illatszeres üveg
koronás magyar címerrel díszítve és kék selyembe kötött könyvecske lóg.
A könyvecskében belül: "Ödenburg Fevrier 8. 1893." Készítette: Weichard
& Litfass, Sopron.

1893

1893

64.64.4 / 1964

táncrend

1

Világosbarna bőrből készült kis irattáska. Eredetileg ebben volt a táncrend,
most ez elveszett. Fekete-sárga bojtos zsinóron fehérbádog pajzson
sárgaréz osztrák címer. Az Infanterie Regiment Nr. 76. báljának táncrendje
volt.

64.64.5 / 1964

táncrend

1

Csikóbőrből készült kis katonai borju, piros selyemzsinór, bádog csajka,
rézkampó. A borju fedele alatt piros selyembe kötött könyvecske
ceruzával. A könyvecskében: "Ödenburg Janvier 31. 1894."

1894

1898

64.64.6 / 1964

táncrend / katonai bál

1

Világosbarna bőrből készült pajzson rézlemezből préselve: urna két
hattyúval. Az urnán két keresztbe tett puska és E F B monogram. A bőr
szélén fehér selyemből rojtok. A pajzs hátulján rózsaszín selyembe kötött
könyvecskén kívül: TANZORDNUNG. Belül: "Tanzordnung des EinjährigFreiwilligen BALLES Komorn am 29. Jänner 1898." Rózsaszín
selyemzsinór, rézkampó.

64.64.7.1 / 1964

táncrend / Soproni Magyar Kereskedelmi Kör bálja

1

Piros selyembe kötött könyvecske arany zsinórral, rézpántokkal és
ceruzával. Fedelén arany préselt dísz, ragasztott selyem és papír rózsa és
felírás: Táncrend. Belül: Táncrend 1886. január 23. Soproni magyar
KERESKEDELMI KÖR.

1886

64.64.7.2 / 1964

táncrend / Soproni Magyar Kereskedelmi Kör bálja

1

Kettéhajtott karton rézpántokkal. Fedőlapjain kívül színes virágok.
Felírása: Soproni / magyar kereskedelmi kör. / 1889. január 26-án.
Készítette: Litfass Károly, Sopron.

1889

64.64.8 / 1964

táncrend / Soproni Tűzoltó és Torna Egylet bálja

1

Pajzsalakú, zöld bársonyba kötött könyvecske. Fedelén négy egymásnak
fordított E betű. Sopron 1897. II/27. Halványzöld zsinór, rézkampó.

1897

64.64.9 / 1964

táncrend / katonai bál

1

Kék selyempajzson alul pisztolygolyó függ. Rózsaszín selyemzsinór,
rézkampó. A pajzson hátul a táncrend, elől: "76er Kränzchen am 8. Feber
1911."

1911

64.64.10 / 1964

64.64.11 / 1964

64.64.12 / 1964

64.64.13 / 1964

táncrend / Soproni Keresztény Kereskedelmi
Alkalmazottak bálja

táncrend / Soproni Keresztény Kereskedelmi
Alkalmazottak bálja

táncrend / Soproni Keresztény Kereskedelmi
Alkalmazottak bálja

táncrend / Kaszinóbál

1

Barna bőrbe kötött könyvecske rózsaszín selyemzsinórral. A borítón
szecessziós keretben: SOPRONI KERESZTÉNY / KERESKEDELMI
ALKALMAZOTTAK BÁLJA / 1906. FEBRUÁR HÓ 10-ÉN."

1906

1

Piros bársonyborítású pajzs. Felül áttört rézlemezből koszorú. Alul
rézlemez pajzson Merkúr botja és sisakja és horgony. Középen piros
selyemalapon arannyal nyomva: "SOPRONI KERESZTÉNY /
KERESKEDELMI ALKALMAZOTTAK / BÁLJA / 1907 / Január 26. Piros
selyemzsinór rojtokkal, aranyozott rézkampó. A pajzs hátulján piros
selyemkötésű könyvecskében a táncrend. Készítette: Jekel Conrád,
Sopron.

1907

1

Halványzöld selyemmel és bársonnyal bevont kartus-szerű kartonlap, elől
kis tükörrel és sárgaréz díszítéssel. Hátul zöld selyembe kötött
könyvecske, fedőlapján szecessziós keretben: "A Soproni Keresztény /
Kereskedelmi Alkal- / mazottak Egyesülete / Zártkörű Bálja / 1908 évi
február / 8-án, / szombaton, a Kaszino / nagytermében. Készítette: Jekel
Conrád, Sopron.

1908

1

Összehajtott kartonlap rézpántokkal és kampóval, fehér bojtos
selyemzsinórral. Elől és hátul virág és felírás: "Tánczrend. / Tanzordnung. /
Sopron, 1890. január 25-én. Kaszinó - Tánczvigalom. / Casino-Kränzchen.
/ Oedenburg, den 25. Jänner 1890." Készítette: Romwalter K. fia.

1890

1892

64.64.14 / 1964

táncrend / Kaszinóbál

1

Összehajtott karton rézpánttal és kampóval. Rózsaszínű bojtos
selyemzsinór. Fedőlapján elől virág, hátul: madár pianino előtt. Felírása:
"Casinoegyleti bál. / Tánczrend / Sopron, 1892 évi január 27-én."
Készítette: Romwalter K. fia.

64.64.15 / 1964

táncrend / Kaszinóbál

1

Szimpla kartonlap piros bojtos selyemzsinóron piros ceruzával. A lap
elején: "Soproni kaszinó-egylet / 1893. január 28." Német felírás is.

1893

64.64.16 / 1964

táncrend / Kaszinóbál

1

Rózsaszínű préselt kartonlap fehér bojtos selyemzsinóron rézkampóval.
Elől ciklámen és felírás: Tánczrend. Belül: "Casino-Bál / 1896. január 29."
Készítette: Romwalter Alfréd.

1896

1897

64.64.17 / 1964

táncrend / Soproni Jótékony Nőegylet bálja

1

Csipkézett szélű préselt karton. Kék selyemzsinór bojttal, rézkampóval.
Elején virág, "Tánczrend". Belül: "A Soproni Jótékony Nőegylet TánczEstélye 1897. évi február hó 13-án." Szecessziós betűk. Készítette:
Romwalter Alfréd.

64.64.18 / 1964

táncrend / Nőegyleti bál

1

Kettéhajtott karton préselt szecessziós díszítéssel, folyóírásos betűkkel:
"Nőegyleti bál 1898. január 15." Készítette: Romwalter Alfréd.

1898

64.64.19 / 1964

táncrend / Regatta bál

1

Kettéhajtott karton rézpánttal bojtos zöld selyemzsinórral. Szecessziós
Betűk: "Regatta-Bál Táncz-Rend Sopron, 1890. február 12." Készítette:
Romwalter & Sohn.

1890

64.64.20 / 1964

táncrend

1

Kartonlap világoszöld bojtos selyemzsinórral, rézkampóval. Elől virágok,
"Tánczrend". Belül: 1897. január 20." Készítette: Romwalter Alfréd.

1897

64.65.1 / 1964

táncrend / Kávéfőzők egyletének bálja

1

Három csontlapocska bojtos, halványkék selyemzsinórral összefűzve. A
zsinóron rézkampó, ceruza. A felső lapon virágok közt két madár lapot tart,
melyen monogramos palack áll. Hátul: "WIRTHE / und / Kaffeesieder /
Genossenschafts- / BALL / 24. Januar 1894."

1894

64.65.2 / 1964

táncrend / Gyorsíró Egyesület bálja

2

Két csontlapocska fakult, bojtos selyemzsinórral összefűzve. Elején
szárnyas toll fölött és alatt: SOPRONI GYORSÍRÓ EGYESÜLET 12.
Jänner 1895.

1895

64.65.3 / 1964

táncrend

1

Zöld bársonyba kötött könyvecske fehér bojtos selyemzsinórral. Fedelén
fémkereszt. Belül: "Turner-Kränzchen Oedenburg am 16. Februar 1895."

1895

64.65.4 / 1964

táncrend / soproni helyőrségi őrmesteri bál

1

Halványzöld selyembe kötött könyvecskén zöld bojtos selyemzsinóron
puskagolyó függ. A könyvecske pántjaiban ceruza. Fedelén: Sopron 1897
Február hó 17 én.

1897

64.65.5 / 1964

táncrend / Jacobi bál

1

Fehér bőrbe kötött könyvecske, fedelén: "Jacobi Bál 1908 Februar 29."
Piros bojtos selyemzsinór rézkampóval.

1908

64.66.1 / 1964

táncrend / Sopronmegyei bál

1

Kettéhajtott, egyszerű kartonlap, fedelén: "SOPRONMEGYEI BÁL 1887.
Február 19-ÉN."

1887

64.67.1 / 1964

táncrend

1

Fényes kartonlap, elején: "TANZ-ORDNUNG zum KRAENZCHEN am 5.
November 1864." Készítette: Reichard, A., Sopron.

1864

64.68.1 / 1964

táncrend / Dalosköri bál

1

Kettéhajtott kartonlap, elején díszes keretben: "LIEDERKRANZ-BALL".
Hátul lyra előtt szalagon: 4 Februar 1865.

1865

64.69.1 / 1964

táncrend

1

Kettéhajtott kartonlapon elől és hátul rózsa alatt: "Táncrend 1886. évi
február 24-én."

1886

64.70.1 / 1964

táncrend

1

Kettéhajtott kartonlapon elől és hátul virág alatt: "Tánczrend Sopron, 1887.
január hó 29." Készítette: Romwalter K. és Fia, Sopron.

1887

64.71.1 / 1964

táncrend

1

Ezüstláncon függő pajzs hátuljában van elhelyezve a táncrend: "TanzOrdnung / zum / Offiziers-Kränzchen / am 16. februar 1884."

1884

64.72.1 / 1964

táncrend / Lyceumi bál

1

Kettéhajtott kartonlap, elején nefelejcs elején: TÁNCZREND. / Lyc. ifjuság.
Hátul virág mellett: SOPRON / 1887. febr. 13.

1887

1899

1900

64.72.2 / 1964

táncrend / Lyceumi bál

1

Csipkés szélű préselt kartonlap elején virágok alatt: "Tánczrend". Belül:
Soproni evang. főiskola "Ifjusági Zenetársaság" 1899. február hó 4-én."
Bojtos piros selyemzsinór rézkampóval. Készítette: Romwalter Alfréd,
Sopron.

64.72.3.1 / 1964

táncrend / Lyceumi bál

1

Mintás szélű, préselt, kettéhajtott kartonlap. Elől éneklő madarak fölött:
"Soproni evang. főiskola "Ifjusági Zenetársaság" 1900. február 3-án."

64.72.3.2 / 1964

táncrend / Lyceumi bál

1

Kettéhajtott, egyszerű kartonlap, rózsaszínű bojtos selyemzsinór
ceruzával. Szecessziós betűk: "Tánczrend / Soproni evang. főiskola /
"Ifjusági Zenetársaság" / 1900. február 3-án."

64.73.1 / 1964

névjegytartó / Liebhardt Lujzáé

1

Csonttáblájú könyvecskében kék selyem és karton rekeszek. Fedelén
áttört ezüst díszítés között L L monogram. Kis csontceruzával lezárva. 3
névjegyet tartalmaz.

64.74.1 / 1964

jelvény / soproni Montagsbruder asztaltársaság

1

Rózsaszínű selyemszalag arany rojtokkal. Fekete nyomott felírás:
"Montags- / Bruder".

64.75.1 / 1964

kabát / Széchenyi Istváné

1

Zöldkockás gyapjúszövet széles, rövid fazonnal, 5 pár gombbal.
Öngyilkossága napján viselte Széchenyi, azóta a nagycenki kriptában
kallódott. 1955-ben restaurálták.

1860

64.75.2 / 1964

mellény / Széchenyi Istváné

1

Bordó, nagykockás szövésű gyapjúszövet lekerekített kis gallérral, bordó
kötött gombok, fekete selyemhát, fehér vászonbélés. Öngyilkossága
napján viselte.

1860

64.75.3 / 1964

nadrág / Széchenyi Istváné

1

Fekete-fehér pepita gyapjúszövet fehér vászon béléssel. Elől egyes
helyeken rozsdaszínű foltok, vérnyomok. Öngyilkossága napján viselte.

1860

64.75.4 / 1964

házikabát / Széchenyi Istváné

1

Fekete gyapjúszövet piros gallérral és kézelővel. Öngyilkossága napján
viselte.

1860

64.75.5 / 1964

ing / Széchenyi Istváné

1

Nagy piroskockás fehér vászon, sima mellrész négy gyöngyház gombbal,
keskeny gallérral. Mellén vérfoltok. Öngyilkossága napján viselte.

1860

64.75.6 / 1964

alsónadrág / Széchenyi Istváné

1

Fehér vászon, fent elől két cérnagombbal, hátul befűzött pertlivel, szárain
pertlik. Elől vérfoltos. Öngyilkossága napján viselte.

1860

64.75.7 / 1964

házisapka / Széchenyi Istváné

1

Fehér, kötött, finom gyapjúanyag. Alul körben egyszerűbb minták.
Vérfoltos. Öngyilkosságakor viselte.

1860

64.75.8 / 1964

kendő / Széchenyi Istváné

1

64.75.9 / 1964

kendő / Széchenyi Istváné

1

64.75.10 / 1964

zokni / Széchenyi Istváné

2

Gyapjúból kötve, jelenleg krémszínű, eredetileg fehér lehetett. Egyik zokni
szárán pirossal S. S. monogram. Öngyilkossága napján viselte.

1860

64.75.11.1 / 1964

csizma / Széchenyi Istváné

1

Keskeny, hosszú fejjel, barna bőrből készült puha szárral. A szár varrása
fel van hasítva. Öngyilkossága napján viselte.

1860

64.75.11.2 / 1964

csizma / Széchenyi Istváné

1

64.75.12 / 1964

sérvkötő / Széchenyi Istváné

1

Keskeny, hosszú fej, barna bőrből puha szár. A szár varrása fel van
hasítva. Öngyilkossága napján viselte.
Két félkarély forma, barna bőr: fehér bőr és sárga selyembéléssel.

64.75.13 / 1964

nadrágszíj / Széchenyi Istváné

1

Zöldszegélyű fehér vászon, sárgaréz csattal. Öngyilkossága napján viselte.

Selyem. Piros szegély, középen krémszínű alapon piros és fekete színnel
virág és geometrikus minták. Öngyilkossága napján viselte.
Kék-fehérpettyes selyem. Öngyilkossága napján használta.

1900

19. század 2. fele
19-20. század fordulója

1860
1860

1860
1860
1860

64.76.1 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Nemzetiszínű selyem, arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A
LEGNAGYOBB MAGYARNAK SOPRON SZAB. KIR. THJ. VÁROS
KÖZÖNSÉGE".

1941

64.76.2 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Piros-sárga-kék selyem, arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás:
"HALHATATLAN SZÜLÖTTJÉNEK SOPRONVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE".

1941

64.76.3 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Piros-sárga-kék selyem, arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "Nagy
fiának Sopronvármegye közönsége". Készítette: Simon Virágcég
(virágterem), Sopron.

1941

64.76.4 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Piros-sárga-kék selyem ezüst rojtokkal. Ezüsttel nyomott felírás: "Gróf
Széchenyi Istvánnak Sopron vármegye közönsége".

1941

64.76.5 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "A
legnagyobb Magyar szül. 150. évfordulója alkalmából a "Tesz" soproni
kerületének Egyesületei". Készítette: Raffensperger, Sopron.

1941

64.76.6 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Kék és piros szalag összevarrva, arany rojtokkal. Arannyal nyomott,
erősen kopott, alig olvasható felírás: "SZÉCHENYI SZELLEMÉNEK GYŐR
SZAB. KIR. VÁROS KÖZÖNSÉGE".

1941

1941

64.76.7 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal nyomott felírás: "Dr. Varga
József a m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi minisztérium vezetésével
megbízott m. kir. iparügyi miniszter". Készítette: Simon Virágcég
(virágterem), Sopron.

64.76.8 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Hosszában összevarrott piros és kék selyemszalag arany rojtokkal. Felírás
nincs.

1941

64.76.9 / 1964

koszorúszalag / Széchenyi-emlékünnep

1

Zöld-fehér papír rávarrott arany rojttal. Arannyal nyomott felírás: "BÁNYAKOHÓ ÉS ERDŐMÉRNÖKHALLGATÓK".

1941

64.77.1 / 1964

kürt / vasúti

1

Sárgaréz, enyhén öblösödő kört kerek fa fúvókával. Molnár Lajos vasutas
használta a századfordulón.

19-20. század fordulója

64.78.1 / 1964

mérleg / piaci rugós

1

Erős acéllemez rugón két kampó és két karika. A rugó belső ívében
mutató és mindkét oldalán jelzett skála.

19-20. század fordulója

64.79.1 / 1964

oldalfegyver / I. világháború, olasz

1

Hosszú acéltőr, fanyéllel. Csak egy éle van, mindkét lapján széles
vércsatorna. Puskára is erősíthető.

64.80.1 / 1964

levelezőlap / tábori, II. világháború

1

Nyírfakéregből készített tábori levelezőlap. Használva is volt, a szovjet
frontról küldte haza egy magyar katona.

64.81.1 / 1964

zsámolyka / hordozható, lábtartó

1

Összecsukható fazsámoly bordó plüssel bevonva. Rézpántokkal
odaerősített fogantyú, vörös plüss.

19. század 2. fele

64.82.1 / 1964

olló / varró

1

Kis olló rövid késekkel, faragott gyöngyház nyéllel. Egyik száron a nyél
felerősítésénél sárgaréz gyűrű. Másik száráról leesett.

19. század 2. fele

64.82.2 / 1964

gyűszű

1

Apró gyöngyház gyűszű két gyűrűvel, egyik oldalán kis emblémával
zománcozott sárgarézből. Az emblémán virág kék szirmokkal.

19. század 2. fele

1915-1918
1942

64.83.1 / 1964

sétapálca

1

64.83.2 / 1964
64.83.3 / 1964

bot
sétapálca

1
1

64.83.4 / 1964

sétapálca

1

64.83.5 / 1964
64.83.6 / 1964

sétapálca
sétabot

1
1

64.83.7 / 1964

sétabot

1

64.83.8 / 1964
64.83.9 / 1964
64.83.10 / 1964
64.83.11 / 1964
64.83.12 / 1964
64.83.13 / 1964
64.83.14 / 1964
64.83.15 / 1964

sétabot
sétabot
sétabot
sétabot
lovaglóvessző
lovaglóvessző
turistabot
turistabot

1
1
1
1
1
1
1
1

64.83.16 / 1964

dárda

2

64.83.17 / 1964

telefon / házi-

1

64.83.18 / 1964

nyársvilla

1

64.83.19 / 1964
64.83.20 / 1964
64.83.21 / 1964
64.83.22 / 1964
64.83.23 / 1964
64.83.24 / 1964

kampó / patronhúzó
kürt / katonai
kard / gyalogsági, tiszti
kard / lovassági
kard / lovassági
kürt

1
1
1
2
2
1

64.83.25 / 1964

síp / bőgő

1

64.83.26 / 1964
64.83.27 / 1964

síp / jelzőpatkó / dísz-

2
2

64.83.28 / 1964

patkó / mágnes-

1

64.83.29 / 1964

kulacs

1

Lakkozott meggyfa, fém, lófejet ábrázoló fogantyú. Dr. Szilvásy Márton
vadászszobájából a teljes kollekció 64.83.1-64.83.107.
Göcsörtös somfa, erős bunkóval.
Sima fa, vastag fémszálakból fonásszerűen kialakított fejjel.
Szabálytalan formákban lehántolt faragott bot, természetes hajtás
maradékából fogóval.
Görcsös somfa, középen körben fémkapcsokból kialakított gyűrű.
Görcsös somfa, erős bunkóval.
Sima fa nagy fémgömb fogóval. A fémgömb tetején koronás S M
monogram.
Sima meggyfa színes, rezett üveggömb fogóval.
Sima meggyfa középen vékony sárgaréz drótból font gyűrűvel.
Sima, vékony meggyfa.
Faragott, erős bot. Közepén ülő nyúl faragva.
Vékony bélből fonott vessző, fogantyújánál bőr borítással.
Vékony szíj ólomfogóval.
Bambusznád vasheggyel.
Vastag bot, mély faragással geometrikus díszítés.
Simára faragott nyélen középen szíjfogó, hegyén hosszan rádolgozott
hosszú dárdaél.
Fadoboz, elején kerek nyílás a beszélőnek, alul három kapcsológomb,
zsinóron 2 felakasztható hallgató.
Hosszú, keskeny, végig hasított acélszál kerek fémtokban. Fogantyúja
préselt, áttört sárgaréz.
Kerek fémrudacskán 3 kampó.
Sárgaréz kürt.
Vékony, szélesebb penge, keskeny kosár. Dísztelen hüvely.
Keskeny, hosszú penge, erős lemezből, széles áttört kosár.
Vékony penge, széles, erős kosár. Dísztelen hüvely.
Sárgaréz kürt, fekete-sárga bojtokkal.
Sárgaréz síp szarvasbőgés utánzására. Rövid, öblös, hengerded testén
csap.
Keskeny, sárgaréz síp. Vadászaton jelzésre használták.
Acélpatkó, ívei összekötve.
Acélpatkó, ívei pirosra festve, szárai összetartanak. A sarkakon S és N
jelzés.
Fémkulacs bőrtokban, hosszú szíjon. Téglatest alakú.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

Hengerded alakú kulacs élénksárga színű posztóhuzatban, hosszú
bőrszíjon.

64.83.30 / 1964

kulacs

1

64.83.31 / 1964

kulacs

1

64.83.32 / 1964
64.83.33 / 1964

tarisznya / vadásztölténytáska

1
1

64.83.34 / 1964

fogolytartó

1

64.83.35 / 1964

tölténytáska

1

Bőrtáska vadásztöltények számára. Belül kis rekeszek a töltényeknek.

20. század eleje

64.83.36 / 1964

tölténytáska / vadász

1

Sima bőrből lapos táska hosszú szíjon. Belül kis rekesz a töltényeknek.

20. század eleje

64.83.37 / 1964
64.83.38 / 1964

tölténytáska / vadász
tölténytáska / vadász

1
1

20. század eleje
20. század eleje

64.83.39 / 1964

tölténytartó / vadász

1

64.83.40 / 1964

tölténytáska / vadász

1

64.83.41 / 1964

jelvény / vadász-

1

Sima barna bőrből álló téglatest alakú táska hosszú szíjon.
Sötétbarna sima bőrből álló téglatest alakú táska hosszú szíjon.
Világosbarna bőrből hengeralakú tok egyetlen vadásztöltény számára, a
ruházat szíjára lehet csatolni.
Kerek, sima, vékony, barna bőrből, hosszú szíjon.
Kerek, recézett szélű bronz. Av: tájban elhelyezve szarvas. Rev: nagyobb
szarvasalak körül: Heil. Hubertus gib nur Weidmann heil.

64.83.42 / 1964

sapka / vadász-

1

Puha, piros posztóból hatalmas, kerek pullman-sapka, elején és tetején
fogóval.

20. század eleje

64.83.43 / 1964

kalap / vadász-

1

Zöldessárgára színeződött, szarvasbőrből puha kalap. Saját anyagából
rádolgozott szalag és dísz.

20. század eleje

64.83.44 / 1964

szíj / kutyabilétát tartó

1

Keskeny, barna szíj, két végén összesen 9 db különféle kutyabilétával.

20. század eleje

64.83.45 / 1964

zacskó / dohány-

1

64.83.46 / 1964

hátizsák

2

64.83.47 / 1964

tok / puskáé

1

64.83.48 / 1964
64.83.49 / 1964
64.83.50 / 1964
64.83.51 / 1964

tarisznya / vadásztarisznya / vadászkürt / vadászszék / vadász-, hordozható

1
1
1
1

Meggypiros bőrből puha zacskó, szájánál behúzott szíjjal. Szíjak és rojtok
saját anyagából.
Vászon hátizsák erős szíjazással, zsebekkel.
Barna, sima bőrből készített hosszú tok vadászpuska számára, széles,
hosszú szíjjal.
Sötétbarna bőrből lapos tarisznya nagy fedőlappal, hosszú szíjjal.
Barna bőrből keményebb táblával.
Ökörszarvból. Fúvójánál és torkánál sárgaréz egyszerű veret.
Háromlábú, összecsukható szék, barna bőrülőkével.

64.83.52 / 1964

szíj / kutya-

1

Keskeny, sötétbarna szíj 3 nyakörvvel. A nyakörvek keményebb szíjból.

20. század eleje

64.83.53 / 1964

kulacs

1

20. század eleje

64.83.54 / 1964

szíj / fogolytartó

1

Üveg, fatörzset utánzó faborítással. Barna szíjon.
Széles, barna szíj. Kétharmada keskenyebb darabokra hasítva, hurokkal a
foglyok felfűzésére.

Dobalakú faragott fakulacs. Elől körben: ÉLJEN A HAZA. Hátlapján
koszorúban koronás magyar címer.
Bőrtarisznya, valamivel nagyobb fedőlappal. Dísztelen.
Meggypiros bőrből egyszerű táska.
Fémkarikán 4 db vékony csontpálcika őzcsontból. Vadászatkor a foglyokat
akasztották rá.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

20. század eleje

64.83.55 / 1964
64.83.56 / 1964

tölténytáska
tölténytáska

1
1

Barna, kemény bőrből, álló téglatest alakú.
Világosabb barna bőrből, sima, kemény forma. Álló téglatest alakú.
Hengerded alakú műanyag sárgászöld posztóborítással. Két oldalán szíjra
függesztve.

64.83.57 / 1964

kulacs

1

64.83.58 / 1964

nyakörv / rókázó

1

Sötétbarna keskeny szíjon kis fagömbök. A fagömbökben tüskeszerűen
erős drótszálak. Ilyen nyakörvvel szokták beereszteni a föld alatti lyukban
lakó állatokhoz (róka, borz stb.) a kutyát.

20. század eleje

64.83.59 / 1964

szájkosár / kutya

1

Fejrésze keskeny, barna szíjakból, szájrésze erős drótból kialakítva.

20. század eleje

64.83.60 / 1964

szájkosár / kutya

1

Erős drótból font szájkosárhoz szíjazott fejrész, puha barna bőrszíjakból.

20. század eleje

64.83.61 / 1964
64.83.62 / 1964

szájkosár / kutya
sapka / vadász-

1
1

20. század eleje
20. század eleje

64.83.63 / 1964

sapka

1

Vékony szíjból készített szájkosár kicsi kutya számára.
Zöldessárga szarvasbőrből sárga selyembéléssel zsokésapka forma.
Kis kerek sapka a fejtető fedésére. Sásból fonva körkörösen fekete és
természetes színekkel.

64.83.64 / 1964

szájkosár / kutya-

1

Szíjakból készített fejrészhez vékonyabb drótból készült szájkosár
erősítve.

20. század eleje

64.83.65 / 1964

pisztoly / játék-

1

Fehérfémből készített forgópisztoly forma. A pisztoly tárja kis ajtóval
nyitható. Nyele csontlapokkal borítva. Ismeretlen rendeltetésű.

20. század eleje

64.83.66 / 1964

szivarvégvágó

1

Kis pisztoly formájú. A pisztoly csövébe dugták a szivart, s a kakas kése
vágta le a végét. Fehérfémből készült, nyele faborítású.

20. század eleje

64.83.67 / 1964

szivarvégvágó

1

Hosszú, keskeny, csontlapokkal borított tokban 2 db háromszögélű penge.

20. század eleje

64.83.68 / 1964

sisak / tűzoltó-

1

Kékesszürkére festett bádogból. Belsejében erős, jól rugózó bélés. Szíj.

20. század eleje

64.83.69 / 1964

tintatartó

2

64.83.70 / 1964

turistabot / görcsös

1

64.83.71 / 1964

kupa / fa-

1

64.83.72 / 1964

pohár / sörös-

1

Fajansz. Enyhén öblösödő forma. Szürke alapon zöld díszítés, ivó férfi
mellett német írás.

20. század eleje

64.83.73 / 1964

gyufatartó

1

Fehérfémből készült ezüstutánzat. Alapja: patkóban négylevelű lóhere.
Erre erősítve a gyufatartó, melynek hátulján mozgatható kengyelpár és
zsokésapka van.

20. század eleje

64.83.74 / 1964

pohár / fa-

1

Egy darab keményfából kifaragott kis barna pohár lapított formával, füllel.

20. század eleje

64.83.75 / 1964

tálca / réz-

1

Négyzetalakú sima sárgaréz tálca, széles, enyhén emelkedő peremmel.

20. század eleje

Lópata formájú. Alul fém, patkóval, középső részén lópata, felül fémbe
foglalt kis üveg tintatartó.
Görcsös somfa erős bunkóval, lakkozva.
Fatörzsből faragott kupa nyírfakéreg borítással, fedéllel és füllel.
Szabályos henger alakú.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

20. század eleje

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

64.83.76 / 1964

tálca / bronz-

1

Ovális préselt bronztálca három lábbal. Aljában móló mellett kajakozó.

20. század eleje

64.83.77 / 1964

tálca / bronz-

1

Préselt, ovális tálca, tagolt peremmel. Aljában szabálytalan domború
díszítés.

20. század eleje

64.83.78 / 1964

kés / papírvágó

1

Jatagán formájú. Sima sárgaréz, lapján vékony vonalakkal vésett
virágdísz.

20. század eleje

64.83.79 / 1964

kés / papírvágó

1

Egyszerű formájú, sima sárgaréz. Nyele két lapból, egyik préselt,
virágdíszekkel.

20. század eleje

64.83.80 / 1964

gyufatartó

1

Barna keményfából faragott, recés oldalakkal a gyufa meggyújtására.
Lapjain vadászjelenetek.

20. század eleje

64.83.81 / 1964

szivardoboz

1

64.83.82 / 1964
64.83.83 / 1964

sarkantyú
kengyelvas / dísz

1
2

64.83.84 / 1964

tok / fegyver-, úti

1

64.83.85 / 1964

kupa / gipsz-

1

64.83.86 / 1964

hamutálca

1

64.83.87 / 1964

patkó / dísz-, nagyméretű

2

64.83.88 / 1964

patkó / dísz-, nagyméretű

1

64.83.89 / 1964

kupa / gipsz-

1

Keskeny, magas kupa, zöldesszürkére festve; kalapált ónkupát utánoz.

20. század eleje

64.83.90 / 1964

kupa / gipsz-

1

Aranykupát utánoz. Testén indadíszek közt kidomborított, ovális alapon S
J monogram.

20. század eleje

64.83.91 / 1964

kupa / gipsz-

1

Fedele és füle aranyat utánoz. Teste kínai csontfaragás utánzata: apró
cirádás növényi díszek között kínai táj házzal és emberalakokkal.

20. század eleje

64.83.92 / 1964

kupa / gipsz-

1

Fedele és füle arany-, teste csontfaragás utánzata: virágdíszek között S J
monogram.

20. század eleje

64.83.93 / 1964

kupa / gipsz-

1

Fedele és füle arany-, teste csontutánzat. Testén kínai csontfaragást
utánoz: bonyolult növényi díszek között kínai táj.

20. század eleje

64.83.94 / 1964

gyertyatartó / kétkarú

2

Szőlőlevél alapon csavart szőlőindából kiképzett gyertyatartó.
Ezüstutánzat.

20. század eleje

64.83.95 / 1964

edény / gipsz-

1

Aranyutánzat. Erősen keskenyedő, alul széles, kerek testén apró növényi
és geometrikus díszek.

20. század eleje

Barna keményfából készített egyszerű doboz. Fedelén üveg alatt hímzett
tájkép vadászjelenettel. Belül rekeszek.
Fehérfémből készült sarkantyú sárgaréz pengővel.
Fehérfémből készült apró kengyelvas.
Börönd formájú vászon szíjazással. Belül posztóval borított rekeszek a
fegyver alkatrészei számára.
Gipszből készült. Fedele és füle aranyutánzat. Testén csontfaragás
utánzata: erősen domborítva Diana vadászata.
Préselt sárgaréz. A tálca bohóc torz arcát ábrázolja. Középre
rézszobrocska erősítve: táncoló bohóc.
Fehérfémből készült hatalmas patkó. Falidísz.
Fából faragott, hatalmas, falra erősített patkó. Hosszú fa patkószögek
állnak ki belőle emblémák felaggatására.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

64.83.96 / 1964

lámpa / függő-

1

Az üveg lámpatest köré sugáralakban elálló fehérfémből készült
lemezekből tartó. Erős láncon függ.

20. század eleje

64.83.97 / 1964

kalap / vadász-

1

Magas keménykalap zöld posztóból, zöld selyembéléssel, széles,
sötétzöld szalaggal.

20. század eleje

64.83.98 / 1964

sisak / trópusi

1

Fehér posztóból készült kemény sisak, felül szellőző nyílással, fehér
selyembéléssel. Kívül a sisak karimája felett összecsavart fehér
selyemlepel.

20. század eleje

64.83.99 / 1964

kályhaelőtét / TÉVES, azonos: Ip. 65.1.10

64.83.100 / 1964

pipa

1

Gyökérből faragott hosszú pipa rézkupakkal. Szopókája selyemfonalból
kötött borítású hajlékony száron.

20. század eleje

64.83.101 / 1964

asztal / tálaló-

1

Barna keményfából faragott asztal három gumiabroncsos keréken. Felül
nagyobb, alul kisebb lapján kockás mintájú sötét üveg.

20. század eleje

64.83.102.1 / 1964

polc / fali-

1

64.83.102.2 / 1964

függöny / falipolcé

1

64.83.103 / 1964

pad

2

64.83.104.1 / 1964

asztal

1

Erős asztal négy csavart lábon, a lábakat alul és fönt deszkalapok kötik
össze. Az asztal lapján faragott és festett szecessziós virágdísz: tulipánok.

20. század eleje

64.83.104.2 / 1964

szék

6

Népi utánzatú szecessziós díszekkel: festett és faragott tulipánok.
Szívalakú támláján szívalakú nyílás. Egyszerű lábak.

20. század eleje

64.83.104.3 / 1964

pad

1

Egyszerű deszkatámla és karfa, elől szecessziós festett és faragott
tuipános virágdísz.

20. század eleje

64.83.104.4 / 1964

láda

1

Tulipános ládát utánzó nagyméretű keményfa láda szecessziós díszekkel.

20. század eleje

64.83.104.5 / 1964

ülőke

2

64.83.104.6 / 1964

ülőke

1

64.83.104.7 / 1964

asztal

1

64.83.105.1 / 1964

kép

1

64.83.105.2 / 1964

kép

1

64.83.106 / 1964

napóra

1

Falra akasztható kis házikó (fából), homlokzatán napóra: drótmutató,
zománcozott skála. A házikó alatt kis harang.

64.83.107 / 1964

címer / Szilvásy

1

Gipsz, fakeretben. Piros mezőjű pajzsban fán sólyom. A pajzs fölött
sisakon fa és sólyom. A pajzs alatt írásszalagon: "Virtute et Fidelitate / H.
Rudolf Prága 1602 Januarius 7."

Egyszerű barna keményfa, felül szélesebb, alul keskeny 3 polccal.
Függönytartó rúddal.
Fehér fonálból horgolt, egyszerű díszítéssel.
Erős, tömör keményfafaragás. Karfáinak elején oroszlánfejek. Hátlapja és
karfája kárpitozva.

Támla nélküli alacsony ülőke két, alul kettéváló deszkalábbal. Szecessziós
dísz.
Alacsony, két deszkalábon, szecessziós díszítéssel.
Egyszerű szerkezetű fiókos asztal, két deszkából faragott, alul kettéváló
lábbal. Szecessziós díszítés.
Falemezen égetett kép: táncoló tiroli pár.
Falemezen égetve: konyhai jelenet: alacsony asztalnál ülő férfinek nő
háttal.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
19-20. század fordulója

64.84.1.1 / 1964

bányászlámpa

2

Bádogból készült olajmécses. Körtealakú, lapos, vízszintes tartály. Elől
kerek nyílás a kanóc számára tolózárral. A tartály felé ívelő fül lemezből
készült. Származás, készítés helye: Brennbergbánya.

1870 körül

64.84.1.2 / 1964

tartály / olajtöltő, bányászlámpáé

1

Lapos, kerek, bádogból készült kulacsformájú tartály két rövid lábbal és
füllel. Származás, készítés helye: Brennbergbánya.

1870 körül

64.84.2 / 1964

bányászlámpa

1

Kerek, hengeralakú, bádogból készült kétrészes karbidlámpa, elől a láng
csapja, felül, a henger közepén és felső részén felerősített fogantyú.

ismeretlen

1

Fekete selyemszövetből készített hengeralakú, kemény csákó fekete
szemellenzővel. Alján körben aranyzsinór, fölötte elől fekete
viaszosvászon szíj, közepén rézcsattal, két végén koronás rézgombbal. A
csákó elején függőleges kettősarany zsinór, fültött arany zsinórból
sapkarózsa, fehér alapon arany bányászjelvénnyel. Egyszerűbb
temetéseken és ünnepeken használták.

1920 körül

1920 körül

64.85.1 / 1964

bányászcsákó

64.85.2 / 1964

bányászcsákó

1

Fekete posztószövetből készült, előredőlő csonkakúp alakú csákó,
keskeny fekete szemellenzővel. Fekete állszíj, a csákó alján körben fekete
szíj, hátul rézcsattal. Elől préselt sárgarézlemezből: nagyméretű
babérágak között bányászjelvény. Fölötte fölerősíthető sárgaréz
sapkarózsa, közepén fekete alapon réz bányászjelvénnyel. Efölött
fölerősíthető fekete kakastoll-bokréta. Nagyobb közös bányászünnepen és
magasrangú elöljáróik temetésén használták. Származás:
Brennbergbánya.

64.86.1 / 1964

pisztoly / kovás

1

Hosszú, nagykaliberű cső, vele nagy szöget bezáró empire növénydíszes
rézveretekkel díszített fanyél. A cső jobboldalán az elsütő szerkezet,
baloldalán a nyélhez tartozó fa alapon rézveret.

18/19. század fordulója

64.86.2 / 1964

pisztoly / női

1

Nagykaliberű cső, kívül elől nyolcszögletű, hátul négyszögletű vésett apró
indadíszekkel. Elefántcsont rövid nyél.

19. század eleje

64.87.1 / 1964

gyűrű / vas-, I. világháború

1

Az "Aranyat vasért" mozgalom keretében kapta az ajándékozó arany
karikagyűrűjéért. Széles, fényes vasgyűrű, körben felírás: "Gold gab ich für
Eisen 1914 V S K".

1914

64.88.1 / 1964

koppantó

1

Fehérfémből jészült egyszerű koppantó. A szárak tengelye felett
csigavonalas dísz.

1870 körül

64.88.2 / 1964

kalaptű

2

Hosszú, kékes acélból készült tű sokszögű üvegfejjel. Az ajándékozó
nagyanyja, Heist Alajosné viselte.

1880 körül

64.89.1 / 1964

tábla / adománykérő, Soproni Múzeum

1

Téglalap alakú, pirosszegélyű bádoglemezen fehér alapon fekete
nyomtatott betűkkel: "ADOMÁNYOK a muzeum gyarapitására". A bejárati
ajtó mellett függött (belül), alatta persely volt elhelyezve.

1920-1930

64.89.2 / 1964

tábla / adománykérő, Soproni Múzeum

1

Pirosszegélyű fehér bádogtáblán fekete latin és gót betűkkel: "SPENDEN
für das Museum".

1920-1930

64.90.1 / 1964

címer / Esterházy

1

Fafaragás. Koronás bíborpaláston egy kardos és szárnyas és egy koronás
oroszlán tartja a nagy hercegi címert. A címer fölött koronás lovagi
sisakokon: liliomot tartó koronás oroszlán, kardot és jogart tartó szárnyas
oroszlán, koronás kétfejű sas, szárny járom liliommal.

18/19. század fordulója

1741

64.91.1 / 1964

zászló / Sopron vármegye, banderiális

4

Bordó, ékalakúan bevágott végű téglalap alakú selyem, egyik oldalán
virágdíszek között ovális keretben Sopron megye címere festve. Körülötte:
"PRO DEO REGE ET PATRIA MDCCXLI". Másik oldalán: virágdíszek
között: "ET TOGA ET SAGO".

64.92.1 / 1964

szálláshely jelzője / katonai

1

Keresztalakú fa szalmával befonva, felül 3 szalmabábú (1 hiányzik), alatta
nagyobb félkörben kis karikák szalmából fonva. A katonai egység
szálláshelyének kapujára volt szögezve.

19. század vége

64.92.2 / 1964

szálláshely jelzője / katonai

1

Fakereszt szalmával bevonva. A kereszt vízszintes szárain szalmabábúk.

19. század vége

64.92.3 / 1964

szálláshely jelzője / katonai

1

Fakereszt szalmával bevonva. A vízszintes szárakon szalmabábúk, a
függőleges szár közepén szalmából napkorong. A szálláshely kapujára
volt szegezve.

19. század vége

64.92.4 / 1964

szálláshely jelzője / katonai

1

64.92.5 / 1964
64.92.6 / 1964
64.92.7 / 1964
64.92.8 / 1964

szálláshely jelzője / katonai
szálláshely jelzője / katonai
szálláshely jelzője / katonai
szálláshely jelzője / katonai

1
1
1
1

64.93.1.1 / 1964

tartály / petróleumlámpáé

1

Piros, derekánál valamivel följebb szétcsavarható kerámiagömb sárgaréz
lemez talppal, béléssel és béltovábbítóval. A felső részhez belül
üvegtartály tartozik. Körégős. Gyártó: Lámpagyár, Budapest.

20. század eleje

64.93.1.2 / 1964

üveg / petróleumlámpáé

1

Keskeny, hosszú henger, alsó részén a láng magasságában gömbszerű
kiszélesedéssel.

20. század eleje

64.93.1.3 / 1964

üvegbúra / petróleumlámpáé

1

Fehér üveggömb. Felül kerek nyílás a cilinder számára, oldalt nagyobb
kerek nyílás.

20. század eleje

64.93.2.1 / 1964

tartály / petróleumlámpáé

1

64.93.2.2 / 1964

üveg / petróleumlámpáé (cilinder)

1

64.93.3.1 / 1964

tartály / petróleumlámpáé

1

Préselt lemezből széles tartály szélestalpú, többször tagolt hengeralakú
lábbal. Széles burának alapja van ráerősítve. A búra hiányzik.

20. század eleje

64.93.3.2 / 1964

üveg / petróleumlámpáé (cilinder)

1

Ma is használatos cilinderforma, kúpalakúan szűkülő, alul széles, felül
keskeny szabályos henger.

20. század eleje

64.93.4.1 / 1964

tartály / petróleumlámpáé

1

Alul szétterülő üveghenger, jobbra csavarodó domború vonaldíszítéssel.
Körégős típus. Réz béltovábbító.

19. század vége

Fakereszt szalmával bevonva. A vízszintes szárakon szalmabábúk, a
szárak találkozásánál lefelé fordított, szalmából font patkó.
Fakereszt szalmával bevonva, a vízszintes száron szalmabábúk.
Fakereszt szalmával bevonva, a vízszintes száron szalmabábúk.
Fakereszt szalmával bevonva, a vízszintes száron szalmabábúk.
Fakereszt szalmával bevonva, a vízszintes száron szalmabábúk.

Szélestalpú, többször tagolt hengerded bronz lábon lapított gömbformájú
üvegtartály, réz béltovábbító.
Keskeny, alul a lángnál kiöblösödő henger.

19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége

20. század eleje
20. század eleje

64.93.4.2 / 1964

üveg / petróleumlámpáé (cilinder)

1

Csészealakú, alcsony, hengerded üveg.
Téglatest alakú, rövidszárú üveglopó. Lehrer Mariann korcsmájában
(Sopron, Magyar utca 7.) használták.

64.93.5 / 1964

borlopó / üveg

1

64.94.1 / 1964

mellszobor / Aesculap

1

Aranyozott gipsz. Előrehajló fejű, szakállas férfi, fején sapka, melynek
széle koszorúszerű. Talapzatán elől: AESCULAP. Bécsi munka.

20. század eleje

64.94.2 / 1964

mellszobor / Hygiea

1

Aranyozott gipsz. Hosszúhajú fiatal nő, hajfonatai elől a mellére eresztve.
Fején, pártán: orvosságos edény 2 kígyóval. Talapzaton: HYGIEA. Hátul
cégjelzés. Bécsi munka.

20. század eleje

64.95.1 / 1964

oldalfegyver / magyar utász, I. világháború

1

Szuronyhoz való fa nyéllel, széles penge, egyélű, csak a hegyén kétélű.

1916

64.96.1 / 1964

gránáthüvely / tüzérségi

1

Acélból készült vastag gránáthüvely. Az alja lecsavarható, rajta a gyár
jelzése: S. F. F. (Seltenhofer Frigyes Fiai). A soproni Seltenhofer cég
gyártmánya.

1917

64.96.2 / 1964

srapnelhüvely

1

Széles acélhenger. A soproni Seltenhofer cég gyártmánya.

1917

64.96.3 / 1964

csavar / srapnel temperáló-

1

Alul széles, felül keskenyebb, két helyen csavarmenettel ellátott
esztergályozott acélhenger. A Seltenhofer Frigyes Fiai cég gyártmánya.

1917

64.97.1 / 1964

csavar / srapnel temperáló-

1

Kettéfűrészelt, esztergályozott, többször tagolt acélcsavar. Huber István
Kossuth utcai műhelyében készült.

1917

64.97.2 / 1964

csavar / srapnel temperáló-

1

Szűkülő, két helyen csavarmenettel ellátott, esztergályozott acélhenger.
Huber István Kossuth utcai műhelyében készült.

1917

64.97.3 / 1964

gránáthüvely / tüzérségi

1

Fent szűkülő, esztergályozott acélhenger, derekán bevágás a vezető
puhafémgyűrű számára. Alul a készítő cég jelzése: H. Huber István
Kossuth utcai műhelyében készült.

1917

64.97.4 / 1964

srapnelhüvely

1

Esztergályozott, fent, belül csavarmenettel ellátott acélhenger. Huber
István Kossuth utcai műhelyében készült.

1917

64.97.5 / 1964

gránáthüvely / tüzérségi

1

Fent keskenyedő, belső peremén csavarmenettel ellátott, esztergályozott
acélhenger. Huber István Kossuth utcai műhelyében készült.

1917

64.98.1 / 1964

srapnelhüvely

1

Felül keskenyedő, belső peremén csavarmenettel ellátott, esztergályozott
acélhenger. Derekán vezető puhafém gyűrű. Alján gyári jel. A soproni
vasöntöde gyártmánya.

1917

64.98.2 / 1964

gránáthüvely / tüzérségi

1

Esztergályozott acélhenger, felül a fej egy része becsavarva, derekán
vörösréz gyűrű. Alul a készítő gyár jelzése. A soproni vasöntöde
gyártmánya.

1917

64.99.1 / 1964

sapka / Sopron város hajdújáé

1

64.100.1 / 1964

srapnerhüvely

1

Piros posztó, fent fehér posztócsákóval. Oldalán körben széles
ezüstzsinór. Fehérfém lemezből préselt ovális soproni címer.
Esztergályozott, oldalán kékre festett acélhenger.

19. század vége
20. század eleje

1920 körül
1915

64.101.1 / 1964

mérleg / platós, tizedes-

1

Öntöttvas lábakon, felül van a mérleg platója, mely egyszerű vaslemez. A
mérleg szerkezete a szokásos mázsák szerkezetével azonos. Elől
láncokon lógó serpenyő a súlykaron. Gyári jelzés: IG Haut Wien. Több
hitelesítési jel a 30-as évekből. Az Uszoda utcai óvodában használták
konyhai és gyermekmérlegnek.

65.1.1 / 1965

bútorlap-minta / farostlemez

1

Keményfa forgácsból préselt bútorlap, egyik fele nebolinnal, politúrt utánzó
műanyaggal bevonva. Kísérleti darab, gyártásra még nem került.

1964

65.1.2 / 1965

padlóburkolólap-minta / farostlemez

1

Keményfa és fenyőfa durva forgácsaiból préselt lemez. A Soproni
Faforgácsfeldolgozó Vállalatban 1963-tól nagy tételben gyártják.

1963

65.1.3 / 1965

bútorlap-minta / faforgács, 21 mm-es

1

Keményfa és fenyőfa forgácsából préselt, aprószemcsés lap. A gyár
alapításától, 1958-tól gyártják.

1958

65.1.4 / 1965

bútorlap-minta / faforgács

1

Keményfa és fenyőfa furvább forgácsából préselt lemez. 1959-től nagy
tételben gyártják.

1959

1959

1910-1920

65.2.1 / 1965

szőnyeg / SOTEX, jubileumi

1

Széles keretben a Károly-magaslat alatt balról a gyár, jobbról a
Várostorony, fent ötágú csillag. A keretben fent írás: SOPRONI POSZTÓ
ÉS SZŐNYEGGYÁR, jobb és baloldalt szőlőinda. Alul a keretben:
ciklámenek között koszorúban: 50, tőle balra és jobbra 1909 1959. A két
alsó sarokban a SOTEX jelvénye. Műszaki adatai: neve: Kazak, Dessin
sz.: 24123. Kender és pamutfonal.

65.3.1 / 1965

fonalmérleg / SOTEX

1

Háromlábú, fekete öntöttvas állványon balról nagy ívű sárgaréz skála. A
lábakhoz valamikor szabályozó csavar tartozott, ma csak az egyik van
meg. A gyár eredeti berendezéséből, 1909-ből való.

1909

65.3.2 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (5 soros velúr)

1

Rozsdavörös alapszínben rózsaszínű és fekete pontok. Vastag, bolyhos
szőnyeg. Kísérleti darab, sorozatban még nem gyártották.

1964

65.3.3 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Edine, 5 soros velúr)

1

Fényes, bolyhos, vastag szőnyeg. Lila, szürke, zöldeskék és sötétkék
modern, absztrakt minták. 1962-től 1964-ig gyártották.

1962

65.3.4 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Hanság)

1

2 soros velúrszőnyeg. Piros alapon fehér virág és sugáralakú minták.
1940-től napjainkig gyártják.

1940

65.3.5 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Izmir)

1

3 soros velúrszőnyeg. Piros, fehér és fekete absztrakt minták. 1962/63ban gyártották.

1962

65.3.6 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Földvár)

1

2 soros egyenlőtlen buklésszőnyeg. Feketével átszőtt piros alapon
hasábszerű fehér absztrakt minták. 1961-ben az Év legszebb terméke
versenyen díjnyertes. Cságoly Klára terve. 1961-től ma is gyártják.

1961

65.3.7 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Izmir?)

1

3 soros velúrszőnyeg. A mintadarab az eredeti szőnyegben csak a keretes
szélét mutatja. Piros keretben fekete alapon fehérszélű piros,
geometrikusan stilizált csillag és S minta. 1940-től ma is gyártják.

1940

65.3.8 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Földvár)

1

2 soros egyenlőtlen buklészőnyeg, 100%-os polipropylén anyagból.
Világoszöld és sötétzöld vegyes szövés. 1963-ban kísérleti darab volt,
azóta ma is gyártják.

1963

65.3.9 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Cirkon)

1

1 soros velúrszőnyeg. Fénylő szálból a zöld árnyalataival csíkosan szőve.
1961-től ma is gyártják.

1961

65.3.10 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Karaván)

1

5 soros velúrszőnyeg. Keskeny futószőnyeg darabja, végén fehér rojtok.
Zöld, fehér, piros és fekete színű nagy foltok. 1962-től ma is gyártják.

1962

65.3.11 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Bator)

1

65.3.12 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

65.3.13 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

1 soros velúrszőnyeg. Anyaga: 70% gyapjú, 30% polipropylén.
Világospiros színű. 1964-ben kísérleti darab volt, sorozatban még nem
gyártották.

1964

65.3.14 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Aral)

1

5 soros velúrszőnyeg. A mintadarab a szőnyeg széléből való. Széles keret:
fekete alapon élénkszínű virágminta. 1962-től ma is gyártják.

1962

65.3.15 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Epinglél)

1

Epinglé szőnyeg. Anyaga: 50% gyapjú, 50 poipropylén. Szép kékszínű
hálószerű szövésmintával. Hátuljára 5 mm vastag poliuretán réteg
ragasztva. 1964-ben kísérleti darab volt, sorozatban még nem gyártották.

1964

65.3.16 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Batul)

1

5 soros velúr. Kender és pamutszálból készült alapszövetének pereme
nincs levágva, így félkész termék. A szőnyeg: fekete alapon élénkszínű
virág- és geometrikus minta. 1920-tól ma is gyártják.

1920

65.3.17 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Edine)

1

65.3.18 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Aral)

1

65.3.19 / 1965
65.3.20 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Zagona)
szőnyegminta / SOTEX (Zagona)

1
1

65.3.21 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Kazak)

1

5 soros velúr. Kékeszöld szegély, hosszú fehér rojtokkal. Belül fehér,
fekete, kékeszöld foltok sárga pontokkal. 1963-ban kísérleti darab volt,
sorozatban még nem gyártották.

1963

65.3.22 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Sumatra)

1

5 soros velúr. Világoszöld alapszínű régi típusú geometrikus mintákkal.
1964-től gyártják.

1964

65.3.23 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Bátusz)

1

Az ún. mese-szőnyeg darabja, az eredetinek kb. 1/3-a. 5 soros velúr.
Narancssárga alapon egzotikus virágok között farkasok és őzek. Széléről
az alapszövet nincs levágva. 1961-től ma is gyártják.

1961

65.3.24 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

Rozsdabarna alap, kék levél és geometrikus díszítés.

1920

65.3.25 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

1 soros velúr. 30% gyapjú, 70% polipropilén. Világoszöld csíkos szövés.

1964

1 soros velúrszőnyeg. Sötétzöld színű. 1950-től ma is gyártják.
2 soros buklészőnyeg. Piszkosszürke alapon élénkzöld sugaras minta,
szélén élénkzöld keskeny keret. 1950-től 1960-ig gyártották.

5 soros velúr. Kávészínű alap, fehér és fekete pontok, sárga sávok.
5 soros velúr. Fehér, sárga, piros, fekete foltos alapon, fekete, kék és zöld
pontok. Modern minta.
2 soros velúr. Kékes-zöld alap, fekete pontokkal. Zöld szegély.
2 soros buklé.Világoszöld alap, piszkosszürke geometrikus minta.

1950
1950

1962
1962
1962
1950

65.3.26 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

1 soros velúr. 30% gyapjú, 70% polipropilén. Világoszöld.
5 soros velúr. Kínai mintás, fekete alapon sárkány, pagoda, barna alapon
virágok.

1964

65.3.27 / 1965

szőnyegminta / SOTEX (Kanton)

1

65.3.28 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

2 soros velúr. Juta, pamut, kender fésüsfonal. Sötét és világos stilizált
virágminták.

1940

65.3.29 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

2 soros velúrszőnyeg. Juta, kender, pamut, fesűsfonal. Sötétpiros alap,
rózsaszínű virágminta.

1940

65.3.30 / 1965

szőnyegminta / SOTEX

1

2 soros velúr. Juta, kender, pamut, kartolt fonal. Mustárszínű alap, sárga
geometrikus minták rácsalakban.

1940

65.3.31 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Oriental H 16249/8573. Érdes tapintású puha anyag. Fekete alapon apró,
sűrű, kékesszürke levélminták. A Haas Fülöp és Fiai soproni
posztógyárának (SOTEX) első termékei közül való.

1909

1909

1961

65.3.32 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Oriental T 13742/851 b. Érdes tapintású, vékony, puha anyag. Szürke
alapszín, vízszintesen fehér szálcsíkozással. Ovális mezőkben apró piroszöld virágok. A Haas Fülöp és Fiai soproni posztógyárának (SOTEX) első
termékei közül való.

65.3.33 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Epinglé Moquette 9091. Sötétzöld alapon zöldes árnyalatú nagy
levéldíszítésű vékony, erős anyag. A SOTEX egyik első terméke.

1909

65.3.34 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Epinglé Moquette. Rozsdavörös alapon nagy piros levélmintájú vékony,
puha anyag. A SOTEX egyik első terméke.

1909

65.3.35 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Valerie 17346. Bordó alapon nagy drapp stilizált levélminták. A minták
között vékony, fekete, vízszintes csíkozás. A Haas Fülöp és Fiai cég gyári
cédulája van ráfüggesztve. 1915-20 között gyártották.

1915

65.3.36 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Matt bordó alapon fényes bordó minta. Absztrakt domború alakzatok.
Sotex jelzésű gyári cédula van rajta. 1920-25 gyártották.

1920

65.3.37 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Damast L B 18685. Zöld alapon hosszú, sárga virágok. Haas F és fiai gyári
cédulával.

1920 körül

65.3.38 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Velur Hungaria. Műselyem és pamutszövet. Drapp pamutalapon domború,
fényes barna virágos selyemminták.

1920

65.3.39 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 chor. Epinglé. Mustárszínű bojtos anyagból vékony levélminták kivágva.
Az 1920-as években gyártották.

1920 körül

1

Moquette 0.5 24.204. 100%-os gyapjú. Puha, vastag anyag. Téglavörös
alapon kis fekete téglalapok és vízszintes, függőleges vonalak elhelyezve,
nagyon mutatósan, ízlésesen, Doesburg művészetére emlékeztet.
"Soproni Posztó- és Szőnyeggyár" jelzésű kollekcióborításba fűzve.

1963

65.3.40 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

65.3.41.1-14 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

14

Tápió 24.167. Érdes tapintású, de puhán omló kellemes matt színű anyag.
Vízszintesen futó csomós díszítés. Az egyes darabok ugyanazzal a
mintával más-más színárnyalatban (sárgától a téglavörösig). Soproni
Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborításba fűzve.

65.3.42 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Damast D K 19236. Matt fekete alapon sárga, fehér és zöld fényes selyem
stilizált, nagyméretű virágminta. Philipp Haas et Söhne jelzésű gyári
cédula van rajta. 1925-30 gyártották.

1925

65.3.43 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

3 chor. Moquette A G 20001. Vastag, puha anyag. Erős matt anyagon
barna, rózsaszín, drapp és kék fényes selyem absztrakt minták. Philipp
Haas et Söhne jelzésű gyári cédula. Az 1920-as években gyártották.

1920

65.3.44 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Jaquard. Vékony, érdes tapintású, erős anyag. Matt fekete alapon szürke
és narancssárga hullámvonal alakú vékony minták. 1920-30 gyártották.

1920

65.3.45 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2-soros Epinglé Moquette 20254. Érdes tapintású, vastag, puha anyag.
Drapp alapon átlós irányban borvörös domború, sűrű vonalminta. SOTEX
jelzésű gyári cédula. 1920-30 között gyártották.

1920

65.3.46 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Vastag, puha anyag. Meggyvörös, vízszintesen árnyalt csíkozású bolyhos
selyemszövet világosabb színű nagy virágmintákkal. Az 1920-as években
gyártották.

1920

1920

1961

65.3.47 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 soros Epinglé. Érdes tapintású, vékony, erős anyag, matt színek.
Sötétzöld alap, széles drapp csíkokkal tagolva. A zöld alapon világoszöld,
piros és rózsaszín kisebb virágminták. Az anyag szélébe mustársárga
fonállal SOTEX jelzés szőve. Az 1920-as években gyártották.

65.3.48 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Epinglé 22512. Érdes tapintású, erős anyag. Matt szürke alapon azonos
anyagú és színű domború nagy virágminták. SOTEX jelzésű gyári cédula.
1930 körül gyártották.

1930

65.3.49 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Moquette 21199/2. Árnyalt drapp alapon vastag, fényes selyemminták:
virág és absztrakt, nagyméretű kör és vonalminták vegyesen. SOTEX
jelzésű gyári cédula. 1920-30 gyártották.

1930

65.3.50 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 chor. Epinglé C M 21245/6. Érdes tapintású, vékony, erős anyag.
Függőlegesen árnyalt, barna-drapp alapon vízszíntes elrendezésben
mattszínű nagy virágok. 1920-30 gyártották.

1920 körül

65.3.51 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Epinglé Moquette. Rozsdavörös, vastag, domborszövésű anyag
szabálytalan mintákkal.

1920 körül

65.3.52 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Halbsvollrips 19588. Vízszintesen csíkozott barna árnyalatok, vékony,
érdes tapintású, erős anyag. Philipp Haas et Söhne jelzésű gyári cédula.
Az 1920-as években gyártották.

1920

65.3.53 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Damast 9688/1889. Matt szürkészöld alapszínű, vékony, finom anyag.
Függőlegesen széles virágmintás ezüstszürke csíkokkal osztva. A zöld
alapon kisebb virágok. 1920-30 gyártották.

1920

65.3.54 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Damast A K 18136. Vékony, selymesfényű, erős anyag. Szürkéskék
alapon nagy, szürke virágok. Széles, apró virágkoszorúkkal díszített
világosdrapp csíkok. Haas Fülöp és Fiai gyári cédula. 1920-30 gyártották.

1920

65.3.55 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 chor. Epingle 21262". Érdes tapintású, vékony, erős anyag. Sötétzöld
alapon kisebb virágok, széles, tagolt, barna csíkok. SOTEX gyári cédula.
1935-40 gyártották.

1935

65.3.56 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Damast H B 22118. Mustárszínű, vékony, erős, matt anyag. Ugyanilyen,
fényes, stilizált nagy virágmintákkal. SOTEX gyári cédula.

1943

65.3.57 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Selyemmoquette. Matt, sötétzöld alapon zsúfolva fényes, domború, nagy,
ugyanilyen színű virágminták. 1940-60 gyártották.

1940

65.3.58 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 chor. Epingle 21450/4. Érdes tapintású, vékony, erős, mattszínű anyag.
Nagyon apró, halványszínű minták. 1940 körül gyártották.

1940 körül

65.3.59 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Epingle Moquette 22986. Plüss. Bordó alapon nagy, világos, stilizált
virágminták.

1945

65.3.60 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 soros Epingle. Vékony, erős anyag. Világoskék, vízszintesen árnyalt
alapon fekete, rombuszalakú rácsozat. 1940-50 gyártották.

1940

65.3.61 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

2 soros Epingle Moquette 21112. Bolyhos anyag, nagy, barna virágminták.
SOTEX gyári cédula. 1940 k. gyártották.

1940

65.3.62 / 1965

bútorszövet / SOTEX

1

Cosotta Y 21401/5. Bolyhos, erős szálakból szőtt vastag, puha anyag
(Zsemila vetülék). Rózsaszín árnyalatok. SOTEX gyári cédula.

1945

65.3.63.1-18 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

18

Jaquard bútorszövet. Műselyem, pamut, gyapjú. Az első 10 db bolyhos
epinglé, a többi vékony, érdes tapintású. Nagy, zsúfolt virágminták. Piros,
kék és drapp színárnyalatok. SOTEX jelzésű kollekcióborítóba fűzve.
1920-tól napjainkig gyártják.

1920

65.3.64.1-33 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

33

Jaquard és Epingle. Szolid zöld-sárga és barna színárnyalatú változatok.
Apró, finom virágminták. Soproni Posztó és Szőnyeggyár jelzésű
kollekcióborítékba fűzve. 1920-30 gyártották.

1920

1925

1930

65.3.65.1-6 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

6

Jaquard. Vékony, erős anyag. Nagyobb virágminták. Piros, sárga, barna
és zöld színárnyalatú színváltozatokban ugyanolyan mintájú darabok.
Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborítóba fűzve. 1925-30
gyártották.

65.3.66.1-11 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

11

Műselyem jaquard epingle bútorszövet. Fényes, puha, bolyhos anyag.
Nagy virágminták barna, piros, kék és zöld színváltozatokban. PHetS
monogramú kollekcióborítóba fűzve. 1930-45 gyártották.

65.3.67.1-20 / 1965

65.3.68.1-10 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

bútorszövet / (minták) SOTEX

20

Jaquard bútorszövet, vastagabb, érdes tapintású. Finom, kicsit domború
vonalas díszítés. Bordó, sárga és zöld színárnyalatú színváltozatok.
Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborítóba fűzve. 1940-től
napjainkig gyártják.

1940

10

Epingle 20088. Mattszínű, vastagabb anyag, kisebb virágmotívumok
kivágva. Színváltozatok a sárga, piros, zöld és barna árnyalataiban.
Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborítóba fűzve. 1940-60
gyártották.

1940

1940

65.3.69.1-25 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

25

Epingle. Vastagabb, érdes tapintású, erős anyag. Függőlegesen
elhelyezett kisebb virág és vonalminták. A mintákban is van egy kis
variáció az egyes darabok között. Kék, drapp és barna színárnyalatú
színváltozatok. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborításba
fűzve. 1940-től napjainkig gyártják.

65.3.70 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Moquette B. O. 24.368. Téglavörös alapszínű, sárga és fekete rövid
vízszintes vonalakkal díszített vastag, puha anyag. Soproni Posztó- és
Szőnyeggyár jelzésű táblába fűzve. 1950-től napjainkig gyártják.

1950

65.3.71.1-2 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

2

Moquette D. 24.32.58. Vastag bolyhos anyagba 1 cm sűrűn vékony csíkok
vannak nyírva. Meggypiros és élénkzöld színváltozat. Keménytáblás
kollekcióborításba fűzve. Az 1950-es években gyártották.

1950

1950

65.3.72 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Moquette D. P. 24257. Anyaga 60% gyapjú, 40% poliamid. Piszkoszöld
alapszínben szabálytalan távolságban vékony fekete vonalak,
függőlegesen a vastag anyagba 1 cm sűrűn vékony csíkok vannak nyírva.
Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű keménytáblába fűzve. 1950-től
1960-ig gyártották.

65.3.73.1-11 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

11

Ékes, jaquard. Vastagabb, puha anyag. Nádast utánzó absztrakt minták.
Színváltozatai az azonos mintának a sárga és lila színárnyalatokban
vannak. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborítóba fűzve.

1960

1961

65.3.74.1-7 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

7

Hullám 24254. Kanárisárga alapszínű puha anyag, mintája: egymás mellé
helyezett szürke mértani idomok. Színváltozatai kisebb darabokban
vannak mellékelve: piros, kék és zöld színűek. Soproni Posztó- és
Szőnyeggyár jelzésű kollekcióborításba van fűzve.

65.3.75 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Hulló 24271. Mustárszínű alapon szabálytalan kisebb négyzetes rácsok,
vékony, sötétszürke vonallal. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű
borítólapba fűzve.

1961

65.3.76 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Hulló 24286. Mustárszínű kemény anyagon sötétszürke és élénksárga kis
téglalapokból sűrű minta. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű
borítólapba fűzve.

1961

65.3.77.1-25 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

25

Celziusz. Epingle anyag. Világos mattszínű alapon ugyanazon szín
sötétebb árnyalatával kisebb stilizált virág- és geometrikus díszek. 7
nagyobb színváltozat mellé 18 kisebb mellékelve. Jelezetlen borítóba
fűzve.

65.3.78 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Tápió 24222. Kemény, érdes tapintású, erős anyag. Élénkpiros alapon
sárga széles, szabályos négyzetalakú, de szabálytalan piros négyzetekkel
áttört rácsozat. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű borítóba fűzve.

1961

19

Hulló 24229. Kellemes galambszürke alapon vékony, sárga vonalakkal
szabályos, nagyobb négyzetes rács. Szabálytalanul elhelyezett kockákban
függőleges sárga csíkozások. Kisebb darabokban vannak mellékelve a
színváltozatok: a sárga és a kék 18 különböző árnyalata.

1961

11

Hulló 24237. Vékony, puha, érdes tapintású anyag. Világos, mattszínű
alapon egymáshoz közel nagyobb geometrikus alakzatok. Sárga-szürke és
piros-kék színösszeállítás különböző árnyalatú színváltozatai, azonos
minta. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű táblába fűzve.

1961/1962

7

Tápió 24226. Jaquard szövet. Matt színekben egymáshoz közel trapéz és
romboid alakú minták. Sárga-szürke és piros-sárga színpárok különféle
árnyalatú színváltozatai. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár jelzésű táblába
fűzve.

1962

1962

65.3.79.1-19 / 1965

65.3.80.1-11 / 1965

65.3.81.1-7 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

bútorszövet / (minták) SOTEX

bútorszövet / (minták) SOTEX

1961

65.3.82.1-18 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

18

Celziusz 24158. Jaquard szövet. Mattszínű alapon élénkebb színű
pontokból összeállított szabálytalan idomok egymáshoz közel. A sárga és
a szürke színárnyalataiból színváltozatok. Soproni Posztó- és Szőnyeggyár
jelzésű táblába fűzve. 1962-től 1964-ig gyártották.

65.3.83.1-4 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

4

Eserta A-2-5-1. Jaquard szövet. Puha tapintású, vékony anyag. Világos
alapon ugyanazon szín sötétebb árnyalatával nagy levélminták. Zöld,
narancssárga, piros és barna színváltozat. SOTEX borítóba fűzve.

1962

1962/1963

65.3.84.1-17 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

17

Irász. Jaquard szövet, nyüstös. Mustárszínű alapon egymással vízszintes
vonallal összekötött, kis fekete kontúrnégyzetek, sarkaikban ezüstszállal
átszőtt kis fekete négyzetek. Kis színváltozatok a kék, sárga és piros
árnyalataiban. SOTEX borítóba fűzve.

65.3.85.1-2 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

2

Moquette A. F. 24320. Vastag, puha anyag. Egyszínű vörös és függőleges
csíkokban árnyalt barna színváltozat. SOTEX borítóba fűzve.

1962/1963

65.3.86.1-25 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

25

Evelin. Nyüstös bútorszövet. Matt alapon ugyanazon színnek élénkebb
változatával kis, sűrű szabályos rendben elhelyezett szabálytalan minták.
Színváltozatai a kék, sárga, piros és zöld különféle árnyalatai. SOTEX
borítóba fűzve. 1962-63-ban gyártották.

65.3.87 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Moquette 0.5.24208. Téglavörös vastag, puha anyag fekete szabálytalan,
pillangóra emlékeztető mintával. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.88.1-7 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

7

Klaudiusz 24425. Moquette szövet. Világos alapon ugyanazon szín
sötétebb árnyalatával sűrű vízszintes csíkozás. Zöld, bordó, szürke és
piros árnyalatokkal a színváltozatok. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.89.1-2 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

2

Moquette O. S. 24380. Téglavörös és piros alapon egymásra merőleges,
vékony mértani alakzatok feketével. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.90.1-2 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

2

Moquette O. S. 24382. Téglavörös és piros alapon fekete fenyőág formájú
kisebb minták. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.91.1-6 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

6

Moquette A. R. 24256. Egyszínű, matt anyag. Piros, szürke, sárga és zöld
árnyalatú színváltozatok. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.92.1-10 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

10

Ada. Nyüstös jaquard szövet. Pirosas árnyalatú szürke anyagban
parkettszerű, domború szövött minta. Színváltozatai kisebb darabokban
mellékelve: sárga, szürke és piros színárnyalatok. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.93.1-9 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

9

Celziusz 24216. Jaquardszövet. Téglavörös alapon egymással pálcikákkal
összekötött, az alap színével többször szabálytalan alakban áttört
négyszögek. Színváltozatai kisebb darabokban: a sárga és a kék különféle
színárnyalatai. SOTEX borítóba fűzve.

1963

65.3.94 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

1

Moquette. Halványzöld vastag, puha anyag domborúan szőtt sűrű,
függőleges csíkokkal. SOTEX borítóba fűzve. Kísérleti darab,
sorozatgyártásra még nem került.

1964

65.3.95.1-10 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

10

Galotti. Epingle bútorszövet. Mattszínű alapon ugyanazon szín árnyalatai
szabálytalan alakban. Bolyhos anyag. Színváltozatai a piros és a zöld,
barna árnyalatai, kisebb darabokban mellékelve. Jelezetlen fekete
borítóba fűzve.

1964

65.3.96.1-8 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

8

Zengő I. Elég durva, hibás szövésű, vastag, puha anyag. Parkettaszerű
sűrű minták ugyanazon szín árnyalataival. Színváltozatai mind a drapp
árnyalatai. SOTEX borítóba fűzve. 1945-től 1950-ig gyártották.

1945

65.3.97.1-18 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

18

Maros III. Vékony, puha, apró pepitamintájú anyag. Színváltozatok a drapp
árnyalataiból. SOTEX borítóba fűzve.

1955

1963

65.3.98.1-7 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

7

Heros I. Vékony, finom, puha, világos mattszínű anyag. Apró,
parkettaszerű szövésminta saját színének árnyalataiból. Színváltozatai a
szürke és zöldesszürke árnyalatai. 1950-től 1957-ig gyártották.

1950

65.3.99.1-8 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

8

Egyszínű, vilgos matt, puha, vékony szövet. Lidó. Színváltozatain a drapp,
rózsaszín és zöld árnyalatai. SOTEX borítóba fűzve. 1957-től 1961-ig
gyártották.

1957

65.3.100.1-23 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

23

Maros II. Vékony, puha anyag. Apró pepita minta. Színváltozatai a szürke
és zöldesszürke árnyalatai. SOTEX borítóba fűzve. 1950-től 1960-ig
gyártották.

1950

65.3.101.1-24 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

24

Adél. Egyszínű, vékony, puha posztó. Színváltozatai a színskála
árnyalatában. SOTEX borítóba fűzve.

1957

65.3.102.1-10 / 1965

bútorszövet / (minták) SOTEX

10

Lővér III. Egyszínű, vastagabb, puha posztó, két oldala ugyanannak a
színnek alig más változata. Színváltozatai a lila, narancssárga, kék és
szürke árnyalatai. SOTEX borítóba fűzve. 1950-től 1960-ig gyártották.

1950

65.3.103.1-12 / 1965

bútorszövet / (minta) SOTEX

12

Durvább kivitelű, két darabból ragasztott vastag posztó. Külső oldala
egyszínű, alig kivehető, apró pepita mintával, belső oldala szabálytalan
csillagmintával ugyanazon szín árnyalataiból. Színváltozatai a drapp és
kékesszürke árnyalatai. SOTEX borítóba fűzve.

1958

65.3.104 / 1965

takaróminta / SOTEX

1

65.3.105 / 1965

takaróminta / SOTEX

1

Médium. 100% műszál. Puha, vastag, bolyhos anyag. Nagy zöld, lila és
kék rácsos mintával.
Médium. A 65.3.104 bordó színváltozata.

1964
1964

65.3.106 / 1965

takaróminta / SOTEX

1

100% műszál. Puha, vastag, bolyhos anyag. Alapszíne széles sávokban
sárga és zöld, ezen egymással összekötött nagyobb, fekete és lila,
rombuszalakú minták.

65.3.107 / 1965

takaróminta / SOTEX

1

Latorca. 50% gyapjú, 50% műszál. Mustárszínű alapszín, széles, fekete
sávok, fekete négyszögek.

1950

65.3.108 / 1965

takaróminta / SOTEX

1

Latorca. 50% gyapjú, 50% műszál. Mustárszínű alapon fekete négyzetek
és téglalapok.

1950

65.4.1 / 1965

légolámpa

1

Hengerded bádoglámpa, felül egyszerű drót fogóval. Oldalán két nyílás,
melyekbe piros és kék papír volt beragasztva a fényjelekhez.

1944-1945

1964

65.5.1 / 1965

emléktárgy / koncentrációs tábori

1

Posztóból készített, varrott levélboríték levéllel. A boríték elejére kék
selyemmel varrva folyóírással a címzett: "Frankl Zsuzsa úrleány", jelzés
"Express" és a cím: "Otthon". Fent, jobbra a bélyeg, helyén rózsaszínű
selyemmel a zsidó csillag, körülötte vékony, fekete cérnával körben: "AU
PETERSWALD 1944 X. 7." A boríték piros pamuttal szegve. Hátlapján
piros pamuttal a borítékforma és pecsét, rajta kék selyemmel a feladó
monogramja: "F Á". A levél pirossal szegélyezett papíron ceruzával írva.
Frankl Ági, kőszegi származású kislány írta húga születésnapjára, akit
ekkor már - ezt ő már nem tudta - Birkenauban megöltek. A levél írója a
peterswaldi koncentrációs táborban dolgozott. Az elmosódott levél
tartalma: "Peters Walden 1944 X. 7. Zsuzsikám, emlékszel egyszer,
amikor egymás születésnapjára vettünk valamit, Apuka meghatva azt
mondta: akárhol vagytok, akármilyen távol is egymástól, sohase felejtsétek
el, hogy valamivel megemlékezzetek egymásról. Akkor - talán Te is - mert
én igen, /furcsa ?/ ... beszédnek vettem ezt, de most rájöttem, hogy nem,
ez valami egészen más, valami szóval kifejezhetetlen dolog és ezért
Zsuzsikám, ma, hogy a születésnapod van és hogy, nagyon távol vagy,
születésnapodra csak ezt a levelet írhatom, ezt az illúziót magamnak, mert
elküldeni, még csak ezt sem küldhetem el. Zsuzsikám, 16 éves vagy, nagy
lány, az éveidből pont a legszebb időt kell elvesztened, 16 éves, ez csak
egyszer van, ilyenkor legszebb minden, az első szerelem, az udvarlók, az
élet, minden-minden. S most? Igen Zsu, remélem még 16 éves korodban
otthon leszünk együtt, de más lesz minden, nem tudunk többé
gondtalanok lenni, nem tudunk többé úgy nevetni, mint kéne, és a jelen,
erről mit beszéljek? Zsuzsikám, ne keseredj el soha, bármi is lesz még,
bárhogy is lesz, 16 éves vagy, igaz, ezt többé nem kapod vissza, de
pótolni fog az élet ezért, nagyon, mert kell, hogy pótoljon, én hiszek benne,
higyj Te is és ezt is kívánom Neked születésnapodra. Itt én együtt vagyok
Anyukával, de úgy szeretném, ha tudnék cserélni Veled, könnyebb lenne
mindkettőtöknek és én is könnyebben bírnám mint Te azt, ott, ha Isten
ments még ott vagy Birkenauban. Isten ments, látod, még mindig,
önkéntelenül is, Őt hívjuk segítségül, igen önkéntelenül csak, de majd
megpróbálok még imádkozni is, mindent, mindent, hittel és hitetlenül, csak
összekerüljünk mindnyájan, mi és mindenki, akik összetartozunk, akik
szeretjük egymást. Zsuzsikám ne szomorkodj el ma ezen a napon, érezd,
hogy Rád gondolunk sokan, Tőled távol, ma mind akik szeretünk Téged,
Veled vagyunk, csak a testünk nem, de fontos az most? Hisz a testünk
teljes külön életet él és külön életet a lelkünk, míg itt dolgozik a kezem,
míg nyomom a gépet, nem én vagyok, egy test csak, ép otthon vagyok
Apuval, Veled, Pistával, átélek sok sok szép álmot és álmodj Te is, álmodj
mindig minden szépet, amit átélni akarsz és ez átsegít mindenen,
könnyebbé tesz mindent, álmodd a 16 évedet, szép álmokat, boldog
felébredést Ági".

1944

65.6.1 / 1965

65.6.2 / 1965

versenyzászló / aratási, lövői tsz

vándorzászló / állattenyésztési, lövői tsz

1

Téglalap alakú, dupla bordó selyemzászló arany zsinórral szegélyezve, kis
rúdra erősítve. Felírása arannyal: "ARATÁSI ÉS CSÉPLÉSI MUNKÁBAN
LEGJOBB EREDMÉNYT ELÉRT T.SZ.-NEK". Alul 3 búzakalász alatt:
"1957. AUG. 20." A lövői Dózsa népe tsz nyerte 1957-ben.

1957

1

Pajzsformára szabott, dupla piros selyem fehér zsinórral szegélyezve.
Elején festve legelésző állatok, fölötte és alatta fehér festékkel írás:
"ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN A LEGMAGASABB MUNKAEGYSÉGET
ELÉRT NŐDOLGOZÓNAK MNDSZ JÁRÁSI TITKÁRSÁG
VÁNDORZÁSZLÓJA 1956 SOPRON".

1956

1958

1964

65.7.1 / 1965

versenyzászló / üzemi, Gépgyár

1

Arannyal szegett vörös téglalap alakú selyem, egyik oldalán az új
népköztársasági címer fölött és alatt: VÁNDORZÁSZLÓ / A VÁLLALAT /
LEGJOBB MŰHELY RÉSZE. A soproni Könnyűipari Alkatrészellátó és
Gépgyárban használták 1958-ban.

65.7.2 / 1965

szálfeszítő / univerzális textilipari, Gépgyárból

1

Fehérfém, vas és vörösréz csuklós szerkezet. Az országban először
gyártották, s ezzel darabonként mintegy 50 dollár importot takarítottak meg
az országnak.

65.7.3 / 1965
65.8.1 / 1965

szálfeszítő / textilipari
öntvényminta / kapukulcs

1
1

65.8.2 / 1965

öntvényminta / szögcsapágy

1

65.8.3 / 1965

öntvényminta / bikaorrfogó

1

65.8.4 / 1965

öntvényminta / mikrométer kengyel

1

65.8.5 / 1965

öntvényminta / csapkulcs

1

3976-7-16 csapkulcs. Tompaszögben kétszer meghajlított vas, egyik felén
négyzetes csavarkulcs, vízcsap kinyitására. Reszeletlen, a varrat jól
látható.

1964

1964

3 egymáshoz erősített csuklós szerkezet a fonal feszesen tartására.
Fehérfém, nyerskulcs. Csiszolatlan öntvény.
C 96 Szögcsapágy. Három egymásra merőleges szárból kettőn és a
szegletben csavarlyukak. Reszeletlen, durva öntvény.
Erősszárú, ollószerű karika, két végén gomb.
Vas. A-501-1 Mikrométer kengyel. U alakú, a szár alsó felén benyomott
mezőkkel díszített csiszolatlan, durva öntvény.

1956
1960
1964
1964
1964

65.8.6 / 1965

öntvényminta / csavaranya

1

P-1-1 anya. Nagy, kívül hatszögletű csavaranya. Belül a menetek
nincsenek kivágva. Kétfajta menetnek: 44 és 36 mm-esnek van belül hely,
közte mélyebb árok. Vascsövek összeerősítésére szolgáló csavaranya
öntvénye.

65.8.7 / 1965

öntvényminta / csőidomkapcsoló

1

U 1/I hollandi csőidomkapcsoló. Vascsövek összekapcsolására szolgáló
kész szerelvény. Csavarmenettel ellátott vascsavarba kétoldalt szintén
csavarmenettel ellátott csődarabok vannak erősítve.

1964

65.8.8 / 1965

öntvényminta / csőidomkapcsoló

1

Készre dolgozott vasszerelvény. UA 2 hollandi csőidomkapcsoló.
Anyacsavarba beerősített két csődarabból az egyik derékszögben
meghajlított. Könyökcsatlakozás megoldására szolgál.

1964

65.8.9 / 1965

öntvényminta / nyerskulcs

1

65.8.10 / 1965

öntvényminta / liftkulcs

1

Vas. P 18 kulcs. Hosszú, vékony száron vékony nyers toll. Feje durva,
nyolcszögletes. Reszeletlen.
Vas. A-01-86 liftkulcs. Rövid, erős nyerskulcs.

1964
1964

65.8.11 / 1965

öntvényminta / csőcsatlakozó

1

Vas. F 1/2 T csőcsatlakozó. T alakú csőidom, nyers, a három szárba nincs
a menet belevágva. Víz- és gázvezeték három csövének csatolására
szolgál.

1965

65.8.12 / 1965

öntvényminta / rúdcsapágy

1

Vas. C-94 rúdcsapágy. Lapos alapról ferdén, merőleges síkú lapos vasba
széles, kerek lyuk vágva.

1965

65.8.13 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

Vas. 8 b/69 typ kulcs. Nagyon jól kidolgozott kulcs fordított S alakú tollal.

1964

65.8.14 / 1965

öntvényminta / villáskar

1

Vas. 6163.X.K. villáskar. Tompaszögű vasidom, egyik szára kétágú, a
másikon kerek fej, kis köralakú lyukkal. Csuklósan mozgó karok
összekapcsolására szolgál.

1964

65.8.15 / 1965

öntvényminta / ökörpatkó

1

Vas. 2-HJ ökörpatkó. Uborkaalakú félpatkó, alul kapaszkodó fogakkal.
Külső oldalán szöglyukak. Felső lapján a típusszám.

1964

65.8.16 / 1965

öntvényminta / dió

1

65.8.17 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

65.8.18 / 1965

öntvényminta / összekötő

1

65.8.19 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

D-631 dió. Csőidom négyzetalakú lyukkal, egymással derékszögben két
kis lekerekített nyelvvel. A nyelveken a típusszám.
Vas. Teljesen kidolgozott, fényes, nagyobb szobakulcs.
Vas. C-95 összekötődarab. Sípalakú vasidom, durva öntvény. Gáz- és
vízcsapok szelepénél használják.
Vas. 12/0 Typ. kulcs. Kisebb ajtókulcs. Reszelt öntvény nyers tollal.

1964
1964
1964
1964

65.8.20 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

Vas. U 2/II-3/8. Lépcsőzetesen szélesedő csőidom. Kidolgozatlan,
csavarmenetek nélkül. Egyik szelete hatszögletű, ennek egyik lapján a
típusszám.

65.8.21 / 1965

öntvényminta / fali korong

1

Vas. 747/LH-3/8 fali korong. Derékszögű csőidom, a szögletnél az egyik
szárhoz simuló kerek lappal. Derékszögű csőcsatlakozások falra
erősítéséhez szolgál a gázvezetéknél.

1964

65.8.22 / 1965

öntvényminta / vezető kar

1

Vas. DT-54 vezető kar. Derékszögű vasidom, egyik szárán kerek fejben
lyuk. Kidolgozatlan, a csavarmenet hiányzik. A fej két külső oldalán a
típusszám.

1964

65.8.23 / 1965

öntvényminta / szekrény

1

Vas. C-26 szekrény. Lapos, téglalapalakú vason csőben folytatódó hasáb.
Az alapon két csavarlyuk. A hasábon a típusszám.

1964

65.8.24 / 1965

öntvényminta / csákánynyél-hüvely

1

Vas. 628. Csákánynyél-hüvely. Ovális cső, egyik végén kétoldalt
kikerekítések, a másik végén a két nagyobbik oldalban bevágás.

1964

1964

1964

65.8.25 / 1965

öntvényminta / emeltyű csapágy

1

Vas. C-98 emeltyű csapágy. Téglalapalakú alapon középső részén két,
egymással párhuzamos kerekített lap emelkedik ki. Emelőkar tengelyének
szolgál. Az alap alsó részén a típusszám. Az alapon romboid alakzatban
négy csavarlyuk. Kidolgozatlan, durva öntvény.

65.8.26 / 1965

öntvényminta / kilincsnyelv

1

Vas. P-174 csapda. Kidolgozatlan, durva kilincsnyelv, a tolórész felső
oldalán a típusszám.

1964

65.8.27 / 1965

öntvényminta / zabla

1

Vas. R-762-K zabla. A zabla feszítővasa. S alakú vas két végén kisebb
kerek lyukak, egyik végéhez rövid száron nagyobb karika csatlakozik. A
szár egyik oldalán a típusszám.

1964

65.8.28 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

Vas. 47. sz. kulcs. Fényes, kisebb kulcs, nyers tollal.
Vas. E-193 csapda. Az ajtózár kilinccsel mozgatható tolónyelve. Durva,
kidolgozatlan öntvény.

65.8.29 / 1965

öntvényminta / csapda

1

65.8.30 / 1965

öntvényminta / liftkulcs

1

65.8.31 / 1965

öntvényminta / állítóhüvely

1

65.8.32 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

65.8.33 / 1965

öntvényminta / védő ujj

1

65.8.34 / 1965

öntvényminta / emelőfogó

1

Vas. C-100 emelő fogantyú. Enyhén hajlított, párhuzamos kétkarú
vasidom, nagy, ovális fogóval. Szellőzőablak nyitószerkezetének fogója. A
szár egyik oldalán a típusszám, a fogó két oldalán: "PANNONIA 2".

1964

65.8.35 / 1965

öntvényminta / vezető bilincs

1

Vas. C-93 kettős vezető bilincs. Csavarlyukakkal ellátott, két szárral
összekötött, 2 U alakú idom. Hosszú tolózárak nyelvének vezetésére
szolgál.

1964

1964

Vas. A-01-1 liftkulcs. Rövid, erős kulcs, nagy karikával, kétoldalt kicsi
nyelvekkel. Kidolgozatlan. Egyik oldalán a szárnak a típusszám.
Vas. 250-B állítóhüvely. Öblösszélű, egyik végén kisebb és nagyobb
fogakkal ellátott csőidom. Vascsövek csavarozására szolgál.
Vas. 92. sz. kulcs. Kicsi, fényes kulcs nyers tollal.
Vas. AS-6/1 védő ujj. Nyújtott szívalakú idom, felső oldala domború, az
alsó többször tagolt, lapos. Alsó felén a típusszám.

1964
1964
1964
1964
1964
1965

65.8.36 / 1965

öntvényminta / lánc

1

Vas. 568 lánc. Négyszögletes, két végén 2, illetve 1 kerekített
csatlakozóval ellátott láncszemhez L alakú idom tartozik. Textilgépek
szálfeszítőjében használják. A soproni Könnyűipari Alkatrészellátó Vállalat
dolgozza fel az öntvényt kész alkatrésszé. A múzeumnak is van ilyen kész
alkatrésze: Ht.65.7.2.

65.8.37 / 1965

öntvényminta / karmantyú

1

Vas. M-2-5/4 karmantyú. Rövid, széles csőidom, külső oldalán rövid,
egyenes domborításokkal. Durva, kidolgozatlan öntvény. Vezetékcsövek
összefogására szolgál.

1964

65.8.38 / 1965

öntvényminta / karmantyú

1

A Ht.65.8.37 kidolgozott, belül csavarmenettel ellátott darabja.

1964
1964

65.8.39 / 1965

öntvényminta / csőkapcsoló

1

Vas. U 2 hollandi csőidomkapcsoló. Nagy, hatszögű anyacsavarba
kétoldalt becsavart csődarabok. Kidolgozott, csavarmenetekkel ellátott
szerelvény, vezetékcsövek kapcsolására szolgál. Az anyacsavar egyik
lapján a típusszám.

65.8.40 / 1965

öntvényminta / ajtókilincs

1

Vas. E-34 jobb csapda. Egyszerű emelőelven működő kertajtókilincs, S
alakú. Kidolgozatlan.

1964

65.8.41 / 1965

öntvényminta / csapda

1

Vas. B-115 csapda. Vastag, erős zárnyelv, tolórésze többször tagolt.
Kidolgozatlan öntvény. A tolórész egyik oldalán a típusszám.

1964

65.8.42 / 1965

öntvényminta / könyékkar

1

Vas. C-76 ablaknyitó könyékkar. Hosszú száron hegyesszögben kisebb
szár. A szárak végén kerek fejek, a tengelyben nagyobb, kerek lyuk.
Szellőzőablakok nyitószerkezetének része. Az egyik fejen a típusszám.

1964

65.8.43 / 1965

öntvényminta / vastalp

1

Vas. 52 mászó vastalp. Csónakalakú, alján csavarlyukakkal ellátott
kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.44 / 1965

öntvényminta / közcsavar

1

Vas. N-8-1/4 közcsavar. Középen csavarfejjel ellátott csőidom.
Vezetékcsövek csatolására szolgál. A csavarfej egyik lapján típusszám.

1964

65.8.45 / 1965

öntvényminta / közcsavar

1

A 65.8.44 kidolgozott, kétoldalt ellentétes irányú, csavarmenetekkel ellátott
példánya.

1964

65.8.46 / 1965

öntvényminta / betét

1

65.8.47 / 1965

öntvényminta / kulcs

1

65.8.48 / 1965

öntvényminta / közcsavar

1

65.8.49 / 1965

öntvényminta / kötélszorító

1

Vas. 3/8. kötélszorító. Alul két csavarlyukkal ellátott ovális idom fölfelé
négy fog között rovátkolt árok.

1964

65.8.50 / 1965

öntvényminta / csőkapcsoló

1

Vas. UA-1 hollandi csőidomkapcsoló. Hatszögű anyacsavarba kétoldalt
becsavart csőidomok, az egyik könyökcső. Csövek derékszögű
csatlakoztatására szolgál. Kidolgozott, csavarmenetekkel ellátott
szerelvény. A könyökcsőn típusszám.

1964

65.8.51 / 1965

öntvényminta / emelőkar

1

Vas. C-99 emelőkar. Egyszerű vaspálca, egyik végén párhuzamos kis
lapokban végződik. A száron a típusszám.

1964

1964

Vas. U 1/II-3/8 rövid betét. Egyik végén öblösödő csőidom. Csődarabok
összetoldására szolgál. Kidolgozatlan öntvény.
Vas. 12/60 typ. kulcs. Kicsi, kidolgozott kulcs S alakú tollal.
Vas. 077-X, K. közcsavar. Egyik végén öblös csőidom. Csövek toldására
szolgál. Kidolgozatlan öntvény, típusszámmal.

1964
1964
1964

65.8.52 / 1965

öntvényminta / emelőcsapágy

1

Vas. C-85 emeltyű csapágy. Emelő tengelyének szolgál. Kerekített
téglalap négy csavarlyukkal, középső részén kétoldalt kerekített lapok
állnak fel, melyek felső kerekített része a tengely helye. Kidolgozatlan
öntvény. Alul a típusszám.

65.8.53 / 1965

öntvényminta / forgó

1

Vas. C-158/a. A zár forgórésze, kis csapokkal ellátott négyszögkeresztmetszetű nyelv. A nyelven a típusszám. Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.54 / 1965

öntvényminta / vezetőbilincs

1

C-92 vezető bilincs. U alakú kidolgozatlan öntvény. A zárnyelv vezetésére
szolgál.

1964

65.8.55 / 1965

öntvényminta / csőelágazás

1

Vas. B-1 "2-6/4" T elágazó. T alakú vastag csőidom. Vezetékcsövek
összekapcsolására szolgál. Kidolgozatlan öntvény, típusszám.

1964

65.8.56.1 / 1965

öntvényminta / zárszerkezet

1

Vas. P-512 mozgó rész. Egyik végén lyukas fejjel ellátott, többször tagolt
rúd. Alján típusszám. Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.56.2 / 1965

öntvényminta / zárszerkezet

1

Vas. P-513 állórész. Hosszabb T-vas, egyik végén kisebb csappal.
Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.56.3 / 1965

öntvényminta / zárszerkezet

1

Vas. P-514 gomb. Alul öblös, felül fogazott peremmel ellátott henger.
Kidolgozatlan öntvény. Alul típusszám.

1964

65.8.57 / 1965

öntvényminta / könyökcső

1

Vas. UA-1/I-3/8 könyökcső. Kidolgozatlan öntvény. Víz- és gázvezetékek
könyökcsöve.

1964

65.8.58 / 1965

öntvényminta / húzógyűrű

1

Vas. C-28 húzógyűrű. Egyszerű gyűrűköz csatlakozó fej a fonal
beszorítására. Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.59 / 1965

öntvényminta / húzógyűrű

1

Vas. C-91 csapágy. Kidolgozatlan idom, alul csavarlyukak, felfelé
derékszögben felül kerekített lap a mozgórész tengelyének szolgált.

1964

65.8.60 / 1965

öntvényminta / csavaranya

1

Vas. P-1-3/8 anya. Nyolcszögletű anya, belül kétféle átméret a
csavarmenetek számára. A hollandi kapcsoló középső részéül szolgál.
Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.61 / 1965

öntvényminta / dió

1

Vas. D-60-D dió. Cifra nyelvvel ellátott négyzetes lyukkal csőidom. A
zárszerkezet középső mozgató része a kilincsben.

1964

65.8.62 / 1965

öntvényminta / szelepház

1

Vas. GHS-206-1/2 szelepház. T alakú csőidom. Gázvezeték
zárószelepjének háza. Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.63 / 1965

öntvényminta / dió

1

Vas. B-113 dió. Középen négyzetes lyukú, két nyelvvel ellátott idom. A
zárnyelv mozgatója. Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.64 / 1965

öntvényminta / egyenes kar

1

Vas. C-88 egyenes kar. Szellőzőablak nyitószerkezetének része. Két
végén kerek fejekkel ellátott kar.

1964

65.8.65 / 1965

öntvényminta / T elágazó

1

65.8.66 / 1965

öntvényminta / csővég

1

65.8.67 / 1965

öntvényminta / becsavaró

1

65.8.68 / 1965

öntvényminta / zárókar

1

Vas. E-195 zárókar. Kisebb ablakok zárására szolgáló Z alakú kar.
Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.69 / 1965

öntvényminta / könyökcső

1

Vas. G-4-1/2 ívcső. Tompaszögben meghajlított csőidom. Kidolgozatlan.

1965

65.8.70 / 1965
65.8.71 / 1965

öntvényminta / ívcső
öntvényminta / láncszem

1
1

Vas. Ívcső, csavarmenetekkel ellátva.
Vas. 42. láncszem. U alakú hengerded idom. Kidolgozatlan öntvény.

1964
1964

65.8.72 / 1965

öntvényminta / közcsavar

1

Vas. N-4-5/4-1/2 szűkítő közcsavar. Fent belül csavarmenettel, kívül
csavarfejjel ellátott csőidom. Két különböző átmérőjű cső csatolására.

1964

65.8.73 / 1965

öntvényminta / közcsavar

1

65.8.74 / 1965

öntvényminta / vezető szeg

1

65.8.75 / 1965

öntvényminta / láncszem

1

Vas. 33. láncszem. Egyik végén kis horoggal ellátott téglalap alakú
láncszem.

1964

65.8.76.1 / 1965

öntvényminta / kilincs

1

Vas. 2. kilincs. Hosszú négyzetmetszetű nyelvvel. Kidolgozatlan öntvény.

1964

65.8.76.2 / 1965

öntvényminta / kilincs

1

A kilincs párja, négyzetes lyukkal. Kidolgozatlan.

1964

Vas. B-1-"2-6/4" T elágazó. Vastag, T alakú csőidom. Kidolgozott, végein
csavarmenetekkel ellátott szerelvény.
Vas. 8993-1-1/2 csővég. Vastag csőidom. Csavarmenetek nélkül.
Vas. U-1-/I-1/4 becsavaró. Öblös gyűrűvel ellátott hatszögű csavaranya.
Csőszerelésnél használják. Kész darab.

Vas. A 65.8.72 kész, csavarmenetekkel ellátott példánya.
Vas. C-1 vezető szeg. A zárszerkezet része. Téglalap alakú alapon
középen a lappal egy síkban kinyúló fejjel ellátott pálcika.

1964
1964
1964

1964
1964

65.9.1 / 1965

karszalag / munkaszolgálatos

1

Széles vászonszalag, egyik végén lyukak a kapcsok számára. Egyik oldala
sárga, a másik fehér. Sárga oldalával kívül a zsidó munkaszolgálatosok,
fehérrel a nem zsidók hordták.

1944

1944

65.9.2 / 1965

halotti leltár / munkaszolgálatosé

1

Középen kettéhajtott vastag kartonpapír, dobozból kivágva. Ceruzával írott
tartalma: "Leltár felvétetett Törökbálinton 1944 szeptember 18-napján 8 hkor néhai Macher Aladár kisegítő munkaszolgálatos ingóságairól, jelen
vannak alulírottak 1 kenyérzsák 1 zománcolt lábos /piros/ 1 kanál, 1 villa, 1
sószóró, 1 csajkatörlő 1 hátizsák 1 fejpárna huzattal /tarka/ 1 rövid kabát 1
pyjama-kabát 1 pár papucs 8 pár zokni 1 alumínium csajka /?/ /a
hajtásban teljesen olvashatatlan/ 1 drb szappan 1 " bádog ivópohár 1 "
ruhakefe 1 " sárkefe 1 " cipőfényesítő kefe 1 " fésű 1 " zsebkendő, 1 pár
kapca 1 "szappantartó 1 " törött tükör 1 " fogkefe, 1 pár bélelt bőrkesztyű 1
" kés Kmft Előttünk Stessel Richard jkv.vtő Rosenger József Taulich /?/
Zsigmond"

65.10.1.1 / 1965

selyemminta / "Szirom"

1

Fátyolvékony selyem, átlátszó fehér alapon vízszintes, fémes csillogású
rózsaszín csíkozás. Sűrű, keskeny csíkok.

1959

65.10.1.2 / 1965

selyemminta / "Szerpentin"

1

Fátyolvékony csillogó selyemszövet függőleges, egymásba
szivárványosan átfolyó kék, szürke, piros, rózsaszín, sárga csíkokkal.

1959

65.10.1.3 / 1965

selyemminta / "Szerpentin"

1

Csillogó, vékony selyem rácsosan elhelyezett szivárványszerű csíkozással.

1960

65.10.1.4 / 1965

selyemminta / "Delicát"

1

1960

65.10.1.5 / 1965

selyemminta / "Twist"

1

Vékony, szürke, keménytartású selyem ezüst fémszálakkal átszőve.
Vékony, csillogó, keménytartású selyem függőleges, egymásba
fűrészfogasan kapcsolódó, széles, liláskék ls ezüstszürke csíkokkal.

65.10.1.6 / 1965

selyemminta / "Csillogó"

1

Nagyon vékony, hajlékony selyem. Kockás mintája halványlila szálasan
csíkozott, áttetsző és fémesen csillogó fehér, szélesebb csíkokból
kialakítva.

1961

65.10.1.7 / 1965

selyemminta / "Serenella"

1

Vékony, áttetsző, kemény tartású selyem, keresztben fekete pamut- és
aranyszálakkal átszőve.

1961

65.10.1.8 / 1965

selyemminta / "Szabina"

1

Vastagabb, tompaszínű selyemszövet, vízszintesen fekvő barna és fehér
geometrikus mintákkal.

1961

65.10.1.9 / 1965

selyemminta / "Kockás Lupex"

1

Világoskék, vékony, fényes selyemszövet apró, aranyszálakkal beszőtt
kockákkal.

1961

65.10.1.10 / 1965

selyemminta / "Barbara"

1

Vastagabb selyemszövet apró, sötétkék, világoskék és fehér mintákkal.

1961

65.10.1.11 / 1965

selyemminta / "Isolda"

1

Vékony, keménytartású, fémesen csillogó, meggypiros selyemszövet
vízszintesen sűrűn ezüstszálakkal átszőve.

1961

65.10.1.12 / 1965

selyemminta / "Andrea"

1

Vékony, áttetsző selyemszövet vízszintesen ezüstszálakkal sűrűn átszőve.

1961

1961

65.10.1.13 / 1965

selyemminta / "Andrea"

1

Vastagabb, világoskék selyemszövet vízszintesen ezüstszálakkal sűrűn
átszőve.

1961

65.10.1.14 / 1965

selyemminta / "Andrea"

1

Sötét, zöldesszürke, vastagabb selyemszövet vízszintesen zöld
fémszálakkal sűrűn átszőve.

1961

65.10.1.15 / 1965

selyemminta / "Kockás Andrea"

1

65.10.1.16 / 1965

selyemminta / "Kockás Taffet"

1

65.10.1.17 / 1965

selyemminta / "Kockás Taffet"

1

65.10.1.18 / 1965

selyemminta / "Kockás Taffet"

1

65.10.1.19 / 1965

selyemminta / "Kockás Taffet"

1

65.10.1.20 / 1965

selyemminta / "Női Ernyő"

1

Világosszürke vékony, erős selyemszövet. Fokozatosan sötétedő,
feketébe átmenő, függőleges, szürke csíkozással. A csíkok színe és
sűrűsége fizikai hullámok ábrájának benyomását kelti.

1961

65.10.2.1 / 1965

selyemminta / "Az év legszebb terméke, 1961"

1

Fényes, erőstartású selyem. Zöld alapon téglalap formájú, függőlegesen
keskeny, vízszintesen szélesebb, fekete rácsozat. 1961-ben Az év
legszebb terméke címet nyerte. Hammer Antal tervezte.

1961

65.10.2.2 / 1965
65.10.3 / 1965

selyemminta / "Az év legszebb terméke, 1961"
pamutfonal / fekete, Selyemgyár nyersanyaga

1
1

Világos, liláskék alapú változata a 65.10.2.1-nek.
Orsón mattszínű, puha, vastagabb pamutfonal.

1961
1960 körül

65.10.4 / 1965

pamutfonal / fehér

1

Gyári orsón puha, fehér pamutfonal. A Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.5 / 1965

pamutfonal / rózsaszínű

1

Gyári orsón rózsaszínű pamutfonal. Teljes orsó. A Selyemszövőgyár
nyersanyaga.

1960 körül

65.10.6 / 1965

pamutfonal / világoskék

1

Gyári orsón világoskék pamutfonal. A Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.7 / 1965

selyemfonal / világoskék

1

Kisebb gyári orsón világoskék selyemfonal. Hazai gyártmány. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.8 / 1965

selyemfonal / zöld

1

Gyári orsón élénkszínű kékeszöld selyemfonal. A Selyemszövőgyár
nyersanyaga.

1960 körül

65.10.9 / 1965

selyemfonal / rózsaszínű

1

Nagyobb gyári orsón világos, rózsaszínű selyemfonal. Hazai gyártmány. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.10 / 1965

selyemfonal / piros

1

Kisebb gyári orsón nagyon szép, élénk, pirosszínű selyemfonal. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.11 / 1965

selyemfonal / barna

1

Kisebb gyári orsón lilába hajló barna selyemfonal. A Selyemszövőgyár
nyersanyaga.

1960 körül

65.10.12 / 1965

selyemfonal / sárga

1

Kisebb gyári orsón élénksárga selyemfonal. A Selyemszövőgyár
nyersanyaga.

1960 körül

Kemény, fekete selyemszövet kisebb kockákban és vízszintesen,
szélesebb csíkokban zöld fémszállal átszőve.
Erős, fekete selyemszövet világoszöld kockákkal.
Halvány, rózsaszínű-fekete kockás vékony, erős selyemszövet.
Esernyőselyem, női ernyőn használják.
Élénksárga színű, vékony, erős selyem világosbarna kockákkal.
Nagyon halvány, drapp színű vékony, erős selyemszövet piros,
világosbarna és sötétbarna kockákkal.

1961
1961
1961
1961
1961

65.10.13 / 1965

selyemfonal / fekete

1

Kisebb gyári orsón fényes, fekete selyemfonal. A Selyemszövőgyár
nyersanyaga.

1960 körül

65.10.14 / 1965

selyemfonal / sötétebb kék

1

Nagyobb gyári orsón középsötét, élénk, fényes selyemfonal. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.15 / 1965

fonal / fém-, arany

1

Kisebb gyári orsón aranyszínű fémszál. A Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.16 / 1965

fonal / fém-, piros

1

Kisebb gyári orsón piros fémszál. A Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.17 / 1965

fonal / fém-, ezüst

1

Kisebb gyári orsón ezüstszínű fémszál. A Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.18 / 1965

fonal / szintetikus, barna

1

Kisebb gyári orsón barna, szintetikus műszál. Olasz gyártmány. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.19 / 1965

fonal / szintetikus, zöld

1

Kisebb gyári orsón kékeszöld, szintetikus műszál. Olasz gyártmány. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.10.20 / 1965

fonal / szintetikus, fehér

1

Nagyobb gyári orsón tejfehér, szintetikus műszál. Olasz gyártmány. A
Selyemszövőgyár nyersanyaga.

1960 körül

65.11.1 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

Világos, zöldeskék alapon nagy, szürke virágok. Finom tapintású, vékony
anyag. 1962-ben elnyerte a "Könnyűipar legszebb terméke" címet. Fekete
Ferenc főmérnök tervezte.

1962

65.11.2 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

A 65.11.1-nek színváltozata. Rózsaszínű alapon nagy, szürke virágok.

1962

65.11.3 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

Szürke pontokkal árnyalt fehér alapon nagy, zöldlevelű lilás virágok.

1962

65.11.4 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

Fehér alapú, vékony anyag szabálytalan rendben különböző téglalapalakú
mezőkre bontva. Ezekben zöld és kék antik díszítőmotívumok, illetve fehér
alapon ceruzarajz-szerűen vékony, fekete kontúrvonalakkal antik
jelenetek.

1962

65.11.5 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

A 65.11.4-nek színváltozata. Meggyszínű és tusfekete motívumok, illetve a
figurák szürke árnyalást kapnak.

1962

65.11.6 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

A 65.11.4-nek színváltozata. Zöld és téglaszínű motívumok, a figurák
halvány mustárszínű árnyalást kapnak.

1962

65.11.7 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

65.11.8 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

65.11.9 / 1965

pamutszövet-minta / Bajadér

1

65.11.10 / 1965

pamutszövet-minta / Norma Karton

1

65.11.11 / 1965
65.11.12 / 1965
65.11.13 / 1965

pamutszövet-minta / Norma Karton
pamutszövet-minta / Cöper
pamutszövet-minta / Korall

1
1
1

A 65.11.4-nek színváltozata. Mustárszínű és élénkkék motívumok, a
figurák szürke árnyalásúak.
Sárga alapon nagy, szürke virágok.
Szürke pontokkal füstszerűen árnyalt fehér alapon nagy, kék, piros és
sárga virágok halványzöld levelekkel.
Élénk, sötétkék alapon fehér mezőkben piros és mustárszínű virágok zöld
levelekkel, vékony, kék kontúrokkal.
Piros alapon rombuszalakban elhelyezett apró, fehér minták.
Rózsaszínnel árnyalt fehér, jól kivehető szövésmintájú vékony anyag.
Matt élénkebb korallszínű vékony anyag.

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

65.11.14 / 1965

pamutszövet-minta / Ajour Puplin

1

Egészen halványzöld alapon 1 cm-es távolságban vízszintes fehér
csíkozás.

1962

65.11.15 / 1965

pamutszövet-minta / Batiszt

1

Matt fehér alapon 1 cm-es távolságban fényes, fehér szállal beszőtt
vízszintes csíkozás.

1962

65.11.16 / 1965

pamutszövet-minta / Lima

1

Élénkpiros alapon fehér mezőben kék és sárga virágok zöld levelekkel.

1962

65.11.17 / 1965

pamutszövet-minta / Indonéz karton

1

1962

65.11.18 / 1965

pamutszövet-minta / Anni

1

Piros alapon kék, sárga és fehér virágok.
Szürkéskék alapon apró, fekete minták: tele kör és kontúr négyzet
egymásba fonódva.

65.11.19 / 1965

pamutszövet-minta / Splendid

1

65.11.20 / 1965

pamutszövet-minta / Cloque

1

65.11.21 / 1965

pamutszövet-minta / Super Cloque

1

65.11.22 / 1965

pamutszövet-minta / Jola

1

65.11.23 / 1965

pamutszövet-minta / Jola

1

65.11.24 / 1965

pamutszövet-minta / Korall

1

65.11.25 / 1965

pamutszövet-minta / Jutka pouplin

1

65.11.26 / 1965
65.11.27 / 1965
65.11.28 / 1965
65.11.29 / 1965

pamutszövet-minta / Korall
pamutszövet-minta / Norma Barchend
pamutszövet-minta / Maya
pamutszövet-minta / Csíkos Batiszt

65.11.30 / 1965

pamutszövet-minta / Csíkos Batiszt

1
1
1
1
1
1

65.11.31 / 1965

pamutszövet-minta / Batiszt

1

65.11.32 / 1965

pamutszövet-minta / Batiszt

1

Krémszínű vékony anyag, 1 cm-es vízszintes csíkozással. Egyik csíkban
sűrűn áttört vonalak, a másik fényes szálból szőtt.

1963

65.11.33 / 1965

pamutszövet-minta / Freskó

1

Fehér alapon vízszintesen dupla, sötétbarna, függőlegesen dupla
világosbarna csíkokból szőtt, sűrű rácsminta.

1963

65.11.34 / 1965

pamutszövet-minta / Batiszt

1

65.11.35 / 1965

pamutszövet-minta / Batiszt

1

Krémszínű, vékony anyag vízszintesen rácsos beszövésű, fényes
csíkokkal.
Krémszínű, ritkaszövésű, vékony.

65.11.36 / 1965

pamutszövet-minta / Freskó

1

Fehér alapon világoskék csíkok között szürke, geometrikus, apró minta.

1963

65.11.37 / 1965

pamutszövet-minta / Ruhaszövet

1

Krémszínű alapon fényes szállal domborúan szőtt rácsos minta.

1963

Kék és szürke absztrakt csíkozású alapon lila, mustárszínű és zöld,
hatszögű mezőkben absztrakt minta.
Kékesszürke, apró pontokkal hullámosított alapon piros virágok zöld
levelekkel.
Sárga, apró pontokkal domborított alapon nagy, többszínű virágok.
Piros alapon rombuszalakban elhelyezett, kékkontúrú, fehér, stilizált
levélformájú apró minták.
Fehér alapon vízszintes, változatos csíkozásban erős, sötétkék
rombuszok.
Világos, korallszínű, finom tapintású, vékony anyag.
Krémszínű alap, fényes és áttört szövésű apró rombuszok vízszintes
csíkokban.
Világoszöld színű, vékony, gyenge szövésű anyag.
Hullámvonalú piros alap, apró, fehér pontokkal.
Piros alapon apró, egzotikus formájú virágok.
Krémszínű, vékony anyag, vízszintes, áttört szövésű csíkokkal.
Krémszínű anyagon áttört szövésű, vízszintes csíkozás.
Krémszínű vékony anyag, fekvő téglalap alakú rácsozással: függőlegesen
áttört, vízszintesen fényes szövés.

1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963

1963
1963

65.11.38 / 1965
65.11.39 / 1965
65.11.40 / 1965
65.11.41 / 1965

pamutszövet-minta / Miki
pamutszövet-minta / Helga
pamutszövet-minta / Solveig
pamutszövet-minta / Oxford

1
1
1
1

Durva szövésű, krémszínű, vékony anyag.
Krémszínű, durva szövésű, vékony anyag.
Durva szövésű, erős, fehér anyag.
Rózsaszínű alapon domborúan szőtt, vízszintes csíkok.

1963
1963
1963
1963

65.11.42 / 1965

pamutszövet-minta / Csíkos pouplin

1

Rózsaszínű alapon fényes szállal domborúan szőtt, vízszintes csíkok.

1963

65.11.43 / 1965
65.11.44 / 1965
65.11.45 / 1965
65.11.46 / 1965
65.11.47 / 1965
65.11.48 / 1965
65.11.49 / 1965
65.11.50 / 1965
65.11.51 / 1965
65.11.52 / 1965
65.11.53 / 1965

pamutszövet-minta / Ciprus
pamutszövet-minta / Ciprus
pamutszövet-minta / Kötény Karton
pamutszövet-minta / Hawai
pamutszövet-minta / Esernyő
pamutszövet-minta / Gyöngyike
pamutszövet-minta / Ingrid Flanell
pamutszövet-minta / Dauer
pamutszövet-minta / Ballon ripsz
pamutszövet-minta / Maya
pamutszövet-minta / Maya

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Krémszínű alapon domborúan szőtt, sűrű, vízszintes csíkozás.
Rózsaszínű alapon sűrű, függőleges, domború csíkozás.
Krémszínű, erős anyag.
Krémszínű, finom szövésű, vékony anyag.
Matt krémszínű, erős, vékony anyag.
Világos krémszínű, vékony anyag.
Vastag szálból szőtt, krémszínű anyag.
Fehéres, vékony, erős anyag.
Krémszínű, érdes tapintású, vékony, erős anyag.
Fehér, ritka szövésű, vékony anyag.
Krémszínű, ritka szövésű, vékony anyag.

1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964

65.12.1 / 1965

szőnyegminta / félkész (SOTEX)

1

Krémszínű, 5 soros velúr. A megtervezett mintát először egy színben
gyártják le. Ez az uni minta. Hatszögű méhsejt minta. Tervezte: Poór
István 1965.

1965

65.12.2 / 1965

bútorszövet / (minta) félkész

1

Sötétzöld színű, romboszalakú mintákkal. Uni. Poór István terve, 1965.

1965

1

Nagyobb tekercs kék papírfonal. 1945-ben selejtes műszálakkal indult
meg a textilüzemekben a termelés. A SOTEX a Fésűsfonalgyár által
gyártott papírfonalakból szőtte szőnyegeit. Ezt a fonalat a soproni
Fésűsfonó gyártotta a SOTEX számára.

1945

1919

65.13.1 / 1965

fonal / papír-

65.14.1 / 1965

csapatzászló / katonai

1

Krémszínű dupla selyem arany rojtokkal, szélein széles fűrészfogas pirosfehér-zöld szegély. Egyik oldalán arannyal hímezve: "PATRONA
HUNGARIAE". Középen a Mária-kép helyére festett Kossuth-kép van
varrva. Másik oldalán felül és alul arannyal hímezve: "RENDÜLETLENÜL /
ITT ÉLNED HALNOD KELL". Középen eredetileg hímzett tölgyfalombok
között évszám állt: 1919. IX. Most a dátumra más anyagból Kossuth-címer
van varrva. Az átalakítást valószínűleg az 50-es években Kossuthról
elnevezett Iparitanuló otthon végezte.

65.15.1 / 1965

hírlaptartó / kávéházi

1

Bambusznádból készített keret, esztergályozott fogóval. A keret egyik
oldalán vaspálcika vörösréz gyűrűvel a lap beerősítésére. Kávéházakban
és fodrásznál használták egészen a 30-as évekig.

1920 körül

65.16.1 / 1965

tábla / tájékoztató, múzeumi

1

Zománcozott bádogon piros keretben, fehér alapon fekete betűkkel:
"LEJÁRÓ A MŰHELYEKHEZ / A NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYhez / és az
emlékkövekhez". A lépcsőház ajtaján állt az átrium felől a 40-es évektől
1964-ig.

65.16.2 / 1965

tábla / tájékoztató, múzeumi

1

Zománcozott bádogon piros keretben, fehér alapon fekete betűkkel:
"HINAB ZU DEN WERKSTäTTEN / ZUR VOLKSKUNDLICHEN
SAMMLUNG / und zum Lapidarium." A lépcsőház ajtaján állt 1940-1964.

1940 körül

65.16.3 / 1965

tábla / tájékoztató, múzeumi

1

Zománcozott bádogon fekete betűkkel: "FELJÁRÓ / a parasztszobákhoz."
A lépcsőház alján állt 1940-1964.

1940 körül

65.16.4 / 1965

tábla / tájékoztató, múzeumi

1

Zománcozott bádogon: "AUSGANG". A lépcsőház alsó ajtaján állt 19401964.

1940 körül

65.16.5 / 1965

tábla / tájékoztató, múzeumi

1

Zománcozott bádogon: "KIMENŐ". A lépcsőház alsó ajtaján állt 19401964.

1940 körül

65.16.6 / 1965

tábla / tájékoztató, múzeumi

1

Papírlapon: "IRODA". A könyvtárral szembeni iroda ajtaján állt 1940-1964.

1940 körül

1

Szürke-kék, hosszában csíkozott, durva posztóból készült, egyenes
szabású, zseb nélküli ruha. Mellén az egykori rabszám helye jól látszik, de
a szám már elveszett (20090). Heimler Mártonné viselte. Közvetlenül a
felszabadulás előtt kapták, addig teljesen ruha nélkül, saját legsilányabb
rongyaikban voltak. Eredetileg elől teljesen össze volt varrva. A
felszabadulás után Heimlerné a varrást felvágta és német
katonagombokkal gombolós háziköpenyt készített belőle.

1944-1945

20. század eleje

19-20. század fordulója

65.17.1 / 1965

rabruha / auschwitzi

1940 körül

65.18.1 / 1965

gyertyatartó / Schlaraffia

2

Ezüstözött, kisméretű, kétkarú gyertyatartó. Egyszerű, kerek talpából
kerek, többszörösen tagolt szár nyúlik. Tetején nyitott könyvet tartó uhu
bagoly. Közvetlenül a bagoly alatt merőlegesen nyúlik ki a gyertyatartó 2
szára. A gyertyának egyszerű kerek tányérkája és tokja van. A Schlaraffia
Sempronia székházában, a Kaszinóban használták.

65.18.2 / 1965

gyertyatartó / Schlaraffia

2

Nehéz, durva, fehérfém öntvény. Több darabból összecsavarozva. Hatágú
gyertyatartók eklektikus, zsúfolt díszítéssel, alul és fölül hattyúkkal. A
Schlaraffia Sempronia székházában, a Kaszinóban használták.

65.18.3.1 / 1965

serleg / Uhu-, Schlaraffia Semproniától

1

Fehérfém öntvény. Vastag ágon áll az üreges belsejű Uhu bagoly. Az ág
két vágásfelületén vésett felírás. "Dem hohen Reiche Sempronia / von
RITTER CHINA Vindobona A U; 41 42". A Schlaraffia Sempronia
székházában, a Kaszinóban használták.

20. század eleje

65.18.3.2 / 1965

fedél / Uhu-serlegé

1

Üreges bagolyfej. A Schlaraffia Sempronia székházában, a Kaszinóban
használták.

20. század eleje

65.18.4 / 1965

pajzs / papírmasé, Schlaraffia

2

Préselt pajzs, középen kiemelkedő huppal, szélein geometrikus
díszítéssel. A Schlaraffia Sempronia székházában, a Kaszinóban
használták.

20. század eleje

65.18.5 / 1965

kobak

1

Fekete, tojásdad, kemény kobak fehér selyembéléssel, a bélés közepén
gyári jelzés.

20. század eleje

1964

65.19.1 / 1965

ajtópánt / tekercsrugós

1

No 3087 tekercsrugós (bommer) ajtópánt. 150 mm. Fényes acél, vastag,
hengeralakú rugókon a 2 ajtópánt. Állandóan mozgó elsőszobaajtókon
alkalmazzák, önműködően csukódik a mozgás lefékezésével. Gyártó:
Zárgyár (Elzett).

65.19.2.1 / 1965

zárszerkezet / ajtózár

1

No 3381 mignon bevésőzár 35 mm. Fehér, reszelt acél fedőlapra szerelt,
feketére lakkozott bádogtokban a zárszerkezet. A fedőlapon csavarhelyek
és a típusszám.

1964

65.19.2.2 / 1965

zárszerkezet / ajtózár fedőlapja

1

Csavarlyukakkal és téglalap alakú nyílásokkal ellátott fényes acéllemez.
Az ajtóborításra szerelik, ebbe akad be a zár.

1964

65.19.2.3 / 1965

kulcs / ajtózáré

2

Fényes, kisebb kulcs. Tolla egyenes, egy barázdával és alul három foggal.
Fent a szám: 123.

1964

65.19.2.4 / 1965

zárszerkezet / ajtózár kulcslyukának borítása

2

Feketére lakkozott, tojásdad alakúra domborított fémlemez 2 csavarlyukkal
és kulcslyukkal.

1964

65.19.2.5 / 1965

doboz / ajtózáré

1

Kartonpapír. Lapos hasáb. Oldalain cégjelzés és típusszám. Két nagyobb
lapján a zár és a kulcs rajza.

1964

65.19.3.1 / 1965

zárszerkezet / pinceajtózár

1

No. 790. cilinderes, rácsavarós ajtózár csapdával és retesszel 50 mm.
Kalapácslakkal szürkére festett erős fémlemez tokban a zárszerkezet. A
zárnyelvek és a kulcsrózsa sárgarézből.

1964

65.19.3.2 / 1965

zárszerkezet / pincezár zárókupakja

1

Kalapácslakkal szürkére festett, erős lemezből készített, téglatest alakú
zárókupak. Az ajtófélfára kívülről rácsavarozva a zárnyelv rögzítésére
szolgál.

1964

65.19.3.3 / 1965

zárszerkezet / pincezár cilindere

1

ELZETT No. 799/II cilinder. Sárgaréz, kulcslyukkal ellátott hengertestből
kinyúló hosszabb acéllemez méretmegjelöléssel. Az ajtó külső oldalára
szerelve, a nyelv mozgatta a belső oldalon lévő zárszerkezetet.

1964

65.19.3.4 / 1965

kulcs / pincezáré

3

Nikkelbronz lapos lakatkulcs. Hosszú tollán két barázda és bonyolult
fogazás. Fent a cégjelzés: ELZETT MADE IN HUNGARY.

1964

65.19.3.5 / 1965

zárszerkezet / pincezár cilinderrózsája

1

Kicsit domborított sárgaréz gyűrű. Az ajtó külső felére szerelt cilinder
alátétjeként a cilindert kiemeli és díszíti.

1964

65.19.3.6 / 1965

zárszerkezet / pincezár felerősítő lemeze

1

Két oldalán lekerekített oldalú téglalap alakú, középen köralakú
bemélyedéssel ellátott lemez. Az ajtó külső oldalán a belső oldalon lévő
zárszerkezet felerősítésére szolgál.

1964

65.19.3.7 / 1965

zárszerkezet / pincezár felerősítő csavarja

4

Fényes, hosszú nikkelbronz facsavar gömbölyű fejjel.

1964

65.19.3.8 / 1965

zárszerkezet / pincezár zárókupak rögzítő csavarja

4

Laposfejű, egyszerű, rövid facsavar.

1964

65.19.3.9 / 1965

zárszerkezet / pincezár cilinderrögzítő csavarja

2

Hosszú, fekete, laposfejű, sűrűmenetes fémcsavar. A menet végig
megvan, de 3 helyen megszakad. A zár felszerelésének legfontosabb
eleme, a zárszerkezethez rögzíti a cilindert.

1964

65.19.3.10 / 1965

doboz / pincezáré

1

Kartonpapír, magasabb téglatest doboz mustárszínű nyomással. 2
legkisebb lapján a zár és a kulcs rajza, valamint a típusszám. Az egész
dobozon sűrű nyomással ismétlődik: "ELZETT".

1964

65.19.3.11 / 1965

leírás / pincezáré, tájékoztató

1

Kékszínű, hosszúkásra összehajtott selyempapíron a zárszerkezet rajza, a
felszerelés rajza és a tájékozatató szöveg magyar, francia, angol és hindi
nyelven.

1964

65.19.4.1 / 1965

zárszerkezet / biztonsági ajtózár

1

No 700 biztonsági bevéső reteszzár. Reszelt acéllemezen feketére festett
lemeztokban a zárszerkezet. A lemezen cégjelzés és típusszám.

1964

65.19.4.2 / 1965

zárszerkezet / biztonsági zár zárólemeze

1

Erős acéllemezből hosszában derékszögben meghajtott négy
csavarlyukkal és a zárnyelv számára téglalap alakú nyílással ellátott idom.
Az ajtóborításra szerelve a zárnyelv megfogására szolgál.

1964

65.19.4.3 / 1965

kulcs / biztonsági záré

2

Nikkelbronz, fényes, fehér kulcs. Többször tagolt kétoldali toll van a
vékony száron. Fogója egyszerű, rajta fenn: He 104, alul: ELZETT.

1964

65.19.4.4 / 1965

zárszerkezet / biztonsági zár kulcscíme

2

Tojásdad alakúra domborított fehér, fényes nikkelbronz lemez, fent és lent
csavarlyukakkal, középen kulcslyukkal. Cégjelzés és típusszám.

1964

65.19.4.5 / 1965

zárszerkezet / biztonsági zár zárólemezének csavarja

4

Süllyesztett fejű csavar.

1964

65.19.4.6 / 1965

zárszerkezet / biztonsági zár kulcscímének csavarja

4

Lencsefejű, apró, fehér, fényes facsavar.

1964

65.19.4.7 / 1965

doboz / biztonsági záré

1

Fekete, lapos téglatestű kartondoboz. Nagyobb két lapján kulcsok rajza,
kisebb lapjain gyári jelzés és védjegy.

1964

65.19.4.8 / 1965

prospektus / biztonsági záré, tájékoztató

1

Kékszínű vékony papíron, egyik oldalon a zár felszerelésének metszetes
rajza, a másik oldalon a szerelés és a doboz tartalmának leírása magyar
nyelven.

1964

65.19.5.1 / 1965

zárszerkezet / biztonsági bevésőzár

1

No 3419/a Universal biztonsági bevésőzár. Erős, reszelt acéllemezen
fényes, fehér bádogtokban a zárszerkezet. Az acéllemezen cégjelzés és
típusszám.

1964

65.19.5.2 / 1965

zárszerkezet / biztonsági bevésőzár zárólemeze

1

Hosszában derékszögben meghajlított erős, fényes acéllemez
csavarlyukakkal és a zárnyelvek számára 2 db, kettőből összetett téglalap
alakú nyílással. Az ajtóborításra szerelve a zárnyelv megfogására szolgál.

1964

65.19.5.3 / 1965

kulcs / biztonsági bevésőzáré

2

Egyszerűbb acélkulcs, tolla 2 árokkal és 3 foggal van ellátva.

1964

65.19.5.4 / 1965

csomagolópapír / biztonsági bevésőzáré

1

Barna, egyszerű csomagolópapír, kívülről színes papír védjeggyel ellátva.

1964

65.19.6.1 / 1965

zárszerkezet / normál bevésőzár

1

No 3379/a universal normál bevésőzár, 7 cm. Erős acéllemezre szerelt
zárszerkezet vékonyabb, fényes acéllemez borításban.

1964

65.19.6.2 / 1965

zárszerkezet / normál bevésőzár zárólemeze

1

Hosszában derékszögben meghajlított, csavarlyukakkal és a zárnyelvek
számára téglalap alakú nyílásokkal ellátott erős acéllemez.

1964

65.19.6.3 / 1965
65.19.6.4 / 1965

kulcs / normál bevésőzáré
használati utasítás / normál bevésőzáré

1
1

Egyszerű acélkulcs fordított Z alakú tollal.
Kis papíron magyar nyelven szerelési utasítás nyomtatott szövege.

1964
1964

65.19.6.5 / 1965

csomagolópapír / normál bevésőzáré

1

Egyszerű, barna csomagolópapír, kívülről színes papír védjeggyel ellátva.

1964

65.19.7.1 / 1965

zárszerkezet / bevéső ajtózár

1

No 384 bevéső ajtózár. Acéllemezen fehér, fényes acéllemez tokban a
zárszerkezet. Nem kulcsra, csak kilincsre működik. A lemezen típusszám
és gyári jel.

1964

65.19.7.2 / 1965

zárszerkezet / bevéső ajtózár zárólemeze

1

Hosszában derékszögben meghajlított acéllemez, 4 csavarlyukkal és egy
téglalap alakú nyílással a kilincs nyelve számára.

1964

65.19.7.3 / 1965

csomagolópapír / bevéső ajtózáré

1

Barna papíron kívülről védjegy: kék alapon ELZETT fehér betűkkel,
típusszám, a zár rajza és a védjegy kakas.

1964

65.19.8.1 / 1965

zárszerkezet / reteszzár

1

No 3385 universal bevéső reteszzár. Erős acéllemezen feketére festett
lemezborításban zárszerkezet. A lemezen cégjelzés és típusszám.

1964

65.19.8.2 / 1965

zárszerkezet / reteszzár zárólemeze

1

Egyszerű téglalap alakú acéllemez 2 csavarlyukkal és 1 téglalap alakú
nyílással a zárnyelv számára.

1964

65.19.8.3 / 1965

kulcs / reteszzáré

2

Nikkelbronz, fehér, fényes kulcs, tolla egy árokkal és 3 foggal van ellátva.

1964

65.19.8.4 / 1965

zárszerkezet / reteszzár kulcscíme

2

Egyenesített oldalú, ovális, fehér acéllemez, két csavarlyukkal és
kulcslyukkal.

1964

65.19.9 / 1965

zárszerkezet / épülettolózár

1

No 3202 épület-tolózár, 120 mm. Téglalap alakú, kicsit domborított
acéllemezre derékszögben meghajlított erős acél tolókar és másik, kisebb,
erős, álló lemez szerelve. A tolókar és az álló lemeznek az alapra
merőleges részén egy-egy kerek lyuk a lakat számára.

1964

65.19.10 / 1965

zárszerkezet / épülettolózár

1

A Ht.65.19.9 kész, horganyozott párja.

1964

65.19.11.1 / 1965

ablakkitámasztó

1

No 3210 ablakkitámasztó. Horganyozott acél. Kis téglatest alakú
dobozkában van elhelyezve a rugós szerkezet, ehhez áttört lemez egykarú
emelőként csatlakozik. Ablakok alsó kitámasztására szolgál.

1964

65.19.11.2 / 1965

ablakkitámasztó / rudacskája

1

Horganyozott acél. Kis téglalap alakú lemezen két csavarlyuk, középen
merőlegesen kis henger. Az ablakdeszkába szerelik be.

1964

65.19.12 / 1965

ablakcsappantyú

1

Négy csavarlyukkal ellátott téglalap alakú acéllemezbe hosszában, alul két
kis acéllemez rugóval működő csappantyú van szerelve. Az ablakdeszkára
szerelve használják.

1964

65.19.13 / 1965

szegletvas / ablak-, sarkos

2

No 3193 ablakszegletvas. Derékszög alakban kivágott fényes, erős
acéllemez, mindkét szárán 3 kicsi csavarlyukkal.

1964

65.19.14 / 1965

szegletvas / ablak-, lekerekített

2

No 3195 ablakszegletvas. Fényes, fehér acéllemezből derékszög forma
kivágva, mindkét szárán 3-3 süllyesztett fejű csavarnak lyuk. A sarok és a
szárak vége lekerekítve.

1964

65.19.15.1 / 1965

zárszerkezet / beeresztő ablaknyelv

2

No 73/74 beeresztő ablaknyelv. Hosszában derékszögben meghajlított
acéllemez idomba háromszög alakú acéllemez-nyelv van beszerelve.
Mindkettőn négyzet alakú lyuk a kilincs számára.

1964

65.19.15.2 / 1965

zárszerkezet / beeresztő ablaknyelv zárólemeze

2

Keskeny téglalap alakú acéllemezen 2 csavarlyuk, középen egyik széléből
keskeny csík kivágva a zár nyelve számára.

1964

65.19.16.1 / 1965

zárszerkezet / bevéső ablaknyelv

2

No 77/75 bevéső ablaknyelv. Téglalap alakú acéllemezre merőlegesen
középen trapézalakú lemez, erre van erősítve a nyelv.

1964

65.19.16.2 / 1965

zárszerkezet / bevéső ablaknyelv zárólemeze

2

Keskeny, téglalap alakú acéllemezen két csavarlyuk, középen, hosszában
téglalap alakú nyílás az ablaknyelv számára.

1964

65.19.17.1 / 1965

zárszerkezet / alsó ajtódiópánt

2

No 3023 ajtódiópánt, 9 cm. Acélrúdra erős, fekete acéllemez szegecselve
2 csavarlyukkal ellátva.

1964

65.19.17.2 / 1965

zárszerkezet / felső ajtódiópánt

2

Erős, téglalap alakú acéllemez, egyik vége hengeresen begörbítve az alsó
pánt rúdja számára. Az ajtó forgórészét képezik.

1964

65.19.18.1 / 1965

zárszerkezet / alsó ablakdiópánt

2

No 3022 ablakdiópánt. Acélrudacskára szegecselt, téglalap alakú
acéllemez.

1964

65.19.18.2 / 1965

zárszerkezet / felső ablakdiópánt

2

Egyik oldalán az alsó rész rudacskája számára hengeresen behajtott,
téglalap alakú acéllemez.

1964

65.19.19 / 1965

csuklóspánt / széles

2

No 3093 széles csuklóspánt, 100 mm. Középen acélrudacska köré
szeletekben, hengeresen ráhajtott forgórésszel összekapcsolt, téglalap
alakú acéllemezek, 5-5 trapézalakban elhelyezett csavarlyukkal.

1964

65.19.20 / 1965

csuklóspánt / széles

9

No 3093 széles csuklóspánt, 30 mm. Acélpálcika köré kétfelől hengeralakú
domborítással odakapcsolt téglalap alakú acéllemezek 2-2 csavarlyukkal.

1964

65.19.21.1 / 1965

zárszerkezet / szekrényzár

1

No 3329 görgős oldalrugzár. Hosszú, téglalap alakú acéllemezre
borításban merőlegesen szerelve a zárszerkezet. A zár az alapra
hosszában kétfelől szerelt acélrudakat mozgat.

1964

65.19.21.2 / 1965

zárszerkezet / szekrényzár rúdjának hosszabbítója

2

Téglalap alakú acéllemezre acélrúd szerelve. A középső zárszerkezet
rúdjához kapcsolva zárja a szekrényajtót a szekrényben fenn és lenn
elhelyezett lyukhoz.

1964

65.19.21.3 / 1965

zárszerkezet / szekrényzár borítója

3

Nyersöntvény. Téglalap alakú vályú 2 csavarlyukkal. A zárrudak
összekapcsolásának helyére csavarozzák.

1964

1

No 3335 forgórudas középrugzár. Egyszerű lemezborításban elhelyezett
zárszerkezethez hosszú, hengeres acélrúd és ennek közepén háromszög
alakú nyelv van kapcsolva. A nyelv a másik ablakszárnyhoz, a rúd fenn és
lenn az ablakszerkezethez zárja az ablakot.

1964

65.19.22.1 / 1965

zárszerkezet / ablakzár

65.19.22.2 / 1965

zárszerkezet / ablakzár zárólemeze

2

Erős acéllemez 2 csavarlyukkal és téglalap alakú nyílással a zárnyelv
számára.

1964

65.19.22.3 / 1965

zárszerkezet / ablakzár zárólemeze

1

Téglalap alakú, fényes acéllemez két csavarlyukkal és a közepén széléig
vágott téglalap alakú nyílással a nyelv számára.

1964

65.19.22.4 / 1965

zárszerkezet / ablakzár nyelve

2

Öntött vas. Lekerekített, háromszög alakú, egy bevágással és egy ovális
lyukkal. A zár rúdjának két végére szerelik, mely az ablakkerethez is zárja
az ablakot.

1964

65.19.22.5 / 1965

zárszerkezet / ablakzár rúdjának pántja

2

Téglalap alakú, egyik végén hengeresre hajlított, egy csavarlyukkal ellátott
kis acéllemez. A hosszú zárrudat erősítik az ablak fájához vele.

1964

65.20.1 / 1965

bélyegző / MEO

1

Háromszögű keretben: "M. S. V. Soproni Selyemszövőgyár".
Esztergályozott fanyél, gumi bélyegző. A Selyemgyárban használták 1955
körül.

1955

1965

65.21.1 / 1965

jelzőzászló / KISZ, ifjúsági brigád

1

Bádog zászló. Felül csillag alatt vörös és magyar zászló. Fehér alapon
vörössel: KISZ. Ezüstre festett nyél, alul vörös talp két nyílással csavar
számára. A munkagépre csavarozva használták az Autóalkatrészgyártó
Vállalatnál.

65.22.1 / 1965

munkaverseny-zászló / GySEV

1

Háromszög alakú, dupla, vörös selyem. Egyik oldalán arannyal nyomva: "A
MUNKA BECSÜLET ÉS DICSŐSÉG DOLGA / A / LEGJOBB /
KERESKEDELMI / KOMPLEX / BRIGÁD".

ismeretlen

65.22.2 / 1965

munkaverseny-zászló / GySEV

1

Dupla, vörös selyem, aranyszínű zsinórral szegve, esztergályozott,
aranyozott pálcára erősítve. Egyik oldalán alul hímzett régi
népköztársasági címer fölött arany folyóírással hímezve: "Legjobb
kocsirendező csapat".

ismeretlen

65.23.1 / 1965

gáznyomásmérő készülék

1

Zománcfestett bádogdoboz. Alul gáztartályszerű kerek tér. Ebben víz volt,
a benne lévő kerek úszó fent csigaáttétellel, rézmutatóval és skálával van
összekötve. A kétoldali csapokon átvezetett gáz nyomása emelte a víz
szintjét.

19. század vége

65.24.1.1 / 1965

versenyzászló / vasgyűjtési

1

Háromszög alakú, dupla, piros selyem. Egyik oldalán arannyal varrva: "M.
T. H. NYUGATMAGYARORSZÁGI / IGAZGATÓSÁGA / A LEGKIVÁLÓBB
FÉMGYŰJTŐ / IPARI TANULÓ- / INTÉZMÉNYNEK".

1950-1960

65.24.1.2 / 1965

nyél / versenyzászlóé

1

Esztergályozott, alul vörösre, a csúcsán aranyszínűre festett rudacska
széles, esztergályozott, vörösre festett talpon.

1950-1960

65.24.2 / 1965

pecsételő / Soproni Városi Ipariskola

1

Esztergályozott fanyélen rézpecsételő. Középen a város bővített címere,
körülötte: "SZ. KIR. SOPRON VÁROS IPARISKOLÁJA 1885".

1885

65.24.3 / 1965

pecsételő / Soproni Városi Ipariskola

1

Esztergályozott fanyélen sárgaréz pecsételő. Középen a címer utólag
eltávolítva. Körülötte: "SOPRONI IPAROS ISKOLA 1874".

1874

65.24.4 / 1965

bélyegző / Soproni Városi Ipariskola szertára

1

Esztergályozott fanyélen téglalap alakú, sárgaréz alapra ragasztott
gumibélyegző. Felirata: "SOPRON VÁROSI IPARISKOLA /
RAJZSZERTÁR".

1900 körül

65.25.1 / 1965

likőrösüveg / Hillebrand likőrgyár

1

Fehér, körtealakú palack. Egyik oldalán félhold alatt: "HILLEBRAND /
SOPRON". Másik oldalán osztrák és magyar címer.

1850 körül

ismeretlen

65.26.1 / 1965

munkaverseny-zászló / GySEV

1

Háromszög alakú, dupla, vörös selyem arannyal szegve. Egyik oldalán
hímzett régi népköztársasági címer. Fölötte és alatta aranyszínű
selyemfonállal varrva: "ŐSZI FORGALMI LEGJOBB / SZEMÉLY
VONATKÍSÉRŐ CSAPAT / GYSEV / ÜZLETIGAZGATÓSÁG /
VÁNDORZÁSZLÓJA".

65.27.1 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Igló

1

Karton, olajfestés. Négy mezőre osztott címerpajzson átlósan egy-egy sün,
illetve fiatalasszony és vár. Alatta: Iglavia. A Schlaraffia Sempronia
székházában, a Kaszinóban használták.

20. század eleje

65.27.2 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Budapest

1

Karton, olajfestés. Aranyra alapozott lapon Budapest címeréből alakított
Schlaraffia-címer alatt: Budapestia.

20. század eleje

65.27.3 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Pozsony

1

Karton, olajfestés. Arany alapon Pozsony címere fölött kis schlaraffiacímer. Alatta: Posonium.

20. század eleje

65.27.4 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Newark

1

Karton, olajfestés. Ezüst alapon négy mezőre osztott címerben kis
schlaraff-címer, indián motívumok. Alatta: Newarka.

20. század eleje

65.27.5 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Lipcse

1

Karton, olajfestés. Átlósan piros és kék mezőre osztott címerpajzson
középen kis schlaraff-címer. Alatta feketével: Lipsia.

20. század eleje

65.27.6 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Nordhusia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon átlósan széles aranycsíkokkal négy
mezőre osztott címerpajzs, középen kis schlaraff-címer. Alatta: Nordhusia.

20. század eleje

65.27.7 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Weimar

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címerpajzs, felső két
mezejében Goethe és Schiller karikírozott ábrázolása. Középen kis
schlaraff-címer. Alatta: Vimaria.

20. század eleje

65.27.8 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Ulm

1

Karton, olajfestés. Arany alapon vízszintesen széles, piros csíkkal fehér és
kék mezőre osztott címerpajzs, középen kis schlaraff-címer. Alatta: Ulma.

20. század eleje

65.27.9 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, New York

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott, indián és ipari
motívumokkal zsúfolt címerpajzs, középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Nova Yorkia.

20. század eleje

65.27.10 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Pilsen

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címerpajzs, középen
kis schlaraffia-címer. A bal alsó mezőben schlaraff tag söröshordón.
Alatta: Pilsenia.

20. század eleje

65.27.11 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Düsseldorf

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címerpajzs, középen
kis schlaraffia-címer. Egy-egy mezőben átlósan oroszlánok, illetve
schlaraffia-motívumok. Alatta: Dusseldorpia.

20. század eleje

65.27.12 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Frankovadia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címerpajzs, közepén
kis schlaraffia-címer. Schlaraffia-motívumok, a címeren átlósan széles
szalagon schlaraffia-jelmondat: In arte voluptas. Alatta: Francovadia.

20. század eleje

65.27.13 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Lübeck

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címerpajzs, közepén
kis schlaraffia-címer. Alatta: Lubeca.

20. század eleje

65.27.14 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Kemnitz

1

Karton, olajfestés. Arany alapon függőlegesen kéz mezőre osztott
címerpajzs, jobb felében arany alapon oroszlán. Középen kis schlaraffiacímer. Alatta: Kemnitzia.

20. század eleje

65.27.15 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Antwerpen

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros, kék és arany mezőre osztott
címerpajzson schlaraffia-motívumok. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Antverpia.

20. század eleje

65.27.16 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Herbipolis

1

Karton, olajfestés. Arany alapon átlósan kék és fehér mezőre osztott
címerpajzs közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Herbipolis.

20. század eleje

65.27.17 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Magdeburg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon zöld és piros, 4 mezőre osztott címerpajzs
közepén kis schlaraffia-címer. A mezőben: vár, Merkúr-jelvény és hárfa.
Alatta: Magdeburgia.

20. század eleje

65.27.18 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Linz

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros címerpajzsban Linz címere fölött kis
schlaraffia-címer. Alatta: Linzia.

20. század eleje

65.27.19 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Wiesbaden

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott városcímer, közepén
kis schlaraffia-címer. Alatta: Wiesbadensia.

20. század eleje

1
65.27.20 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Kyburg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon átlósan arany és kék mezőre osztott
címer, közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Kyborgia.

20. század eleje

65.27.21 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Bréma

1

Karton, olajfestés. Arany alapon három mezőre osztott címer. Az alsó
mezőben hajó kelő nappal, a felsőben páncélos vitéz. Középen kis
schlaraffia-címer. Alatta: Brema.

20. század eleje

65.27.22 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Gotha

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címerpajzs, közepén
kis schlaraffia-címer. A mezőkben a város címerének motívumai. Alatta:
Gotaha.

20. század eleje

65.27.23 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Missouri

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy zöld mezőre osztott címer, közepén
kis schlaraffia-címer. Átlósan széles, fehér szalagon: LUDOVICA
MISSOURIA. Alatta: Missouria.

20. század eleje

65.27.24 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Stájerország

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros, kék és arany mezőre osztott címer.
A mezőkben schlaraffia és stájer motívumok. Középen kis schlaraffiacímer. Alatta:Styria.

20. század eleje

65.27.25 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Amsterdam

1

Karton, olajfestés. Arany alapon 2-2 piros és kék mezőre osztott címerben
schlaraffia motívumok, hajó és hal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Amsterodamia.

20. század eleje

65.27.26 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Budovice

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott Budovice-címer,
közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Budovicia.

20. század eleje

65.27.27 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Wiener Neustadt

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék, arany és piros 4 mezőre osztott
városi címer, közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Neostadia.

20. század eleje

65.27.28 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Bécs

1

Karton, olajfestés. Arany alapon széles, fehér szalagokkal négy részre
vágott piros címerpajzs. A szalagokon körben: 1581. Alatta: Vindobona.

20. század eleje

65.27.29 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Poznan

1

Karton, olajfestés. Arany alapon három mezőre osztott címeren schlaraffia
és Poznan címeréből vett motívumok. Középen kis schlaraffia-címer.
Alatta: Posnania.

20. század eleje

65.27.30 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Reichenberg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott városi címer
schlaraffia-motívumokkal. Alatta: Reichenbergia.

20. század eleje

65.27.31 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Lignicia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címer. Schlaraffiamotívumok. Középen ferdén kis schlaraffia-címer. Alatta: Lignicia.

20. század eleje

65.27.32 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Dessavia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon három mezőre osztott címer schlaraffiamotívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Dessavia.

20. század eleje

65.27.33 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Berlin

1

Karton, olajfestés. Arany alapon 2-2 piros és kék mezőre osztott címer
schlaraffia-motívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Berolina.

20. század eleje

65.27.34 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Strassburg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon négy mezőre osztott címer schlaraffiamotívumokkal, közepén kis schlaraffia-címerrel. Alatta: Strasseburgia.

20. század eleje

65.27.35 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Bern

1

Karton, olajfestés. Arany alapon 2-2 piros és sötétkék mezőre osztott
címer schlaraffia-motívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Berna.

20. század eleje

65.27.36 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Olmütz

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffiamotívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Olomucia.

20. század eleje

65.27.37 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Hannover

1

Karton, olajfestés. Arany alapon 2-2 piros és sötétkék mezőre osztott
címer schlaraffia motívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Hanoveria.

20. század eleje

65.27.38 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Heidelberg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffia-motívumokkal
és a város címerével. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Heidelberga.

20. század eleje

65.27.39 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Sedan

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer griffel és bagollyal.
Középen jobbradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta: Sedina.

20. század eleje

65.27.40 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Oldenburg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros címerpajzson fekete uhu, hasán a
kis schlaraffia-címer, lábánál fehér szalagon: OLDENBURGIA. Alatta:
Oldenburgia.

20. század eleje

65.27.41 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Ostia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék, sárga és piros mezőkre negyedelt
címer schlaraffia-motívumokkal. Középen a kis schlaraffia-címer. Alatta:
Ostia.

20. század eleje

65.27.42 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Karolsuhu

1

Karton, olajfestés. Arany alapon széles, fekete csíkkal függőlegesen
felezett címer schlaraffia-motívumokkal. A szalagon: FIDELITAS és zsidó
csillag. Középen jobbradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta: Karolsuhu.

20. század eleje

65.27.43 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Colonia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon vízszintesen felezett címer. Felül piros
mezőben 3 háromágú korona, középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Colonia-A.

20. század eleje

65.27.44 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Thayana

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffia-motívumokkal
és szőlőfürttel. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Thayana.

20. század eleje

65.27.45 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Tata

1

Karton, olajfestés. Arany alapon címerpajzson magyar trikolór Tata
címerével és schlaraffia-motívumokkal. Alatta: Tata.

20. század eleje

65.27.46 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Gortia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros-kék címerpajzson felül schlaraffiamotívumok, alul várfal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Gortia.

20. század eleje

65.27.47 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Hanavia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon harmadolt címerpajzs hattyúval, középen
kis schlaraffia-címerrel. Alatta: Hanavia.

20. század eleje

65.27.48 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Drezda

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer, középen kis schlaraffiacímerrel. Felső felében jelmondat: In arte voluptas 1583. Alatta:
Dresdensia.

20. század eleje

65.27.49 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Veltcuria

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer világítótoronnyal,
középen kis schlaraffia-címerrel. Alatta: Veltcuria.

20. század eleje

65.27.50 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Meinungia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon zöld és arany mezőkre negyedelve
címerpajzs. Középen kis schlaraffia-címer. Átlósan szalagon: IN ARTE
VOLUPTAS. Alatta: Meinungia.

20. század eleje

65.27.51 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Glauchavia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék címerpajzson várfal. A kapun kis
schlaraffia-címer. Alatta: Glauchavia.

20. század eleje

65.27.52 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Komotovia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon sárga és kék mezőkre negyedelt
címerpajzson középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Komotovia.

20. század eleje

65.27.53 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Castra batava

1

Karton, olajfestés. Arany alapon címerpajzson jobbra lenn várkastély, balra
fent oroszlán, középütt halak és a kis schlaraffia-címer. Alatta: Castra
batava.

20. század eleje

65.27.54 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Pietas Julia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon széles, sárga szalaggal átlósan felezett
kék és piros címerpajzs. Középen kis schlaraffia-címer. A szalagon
jelmondat: "Vom Kopf bis zum Puss Dienste Uhu"s". Alatta: Pietas Julia.

20. század eleje

65.27.55 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Aurelia aquensis

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffiamotívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Aurelia aquensis.

20. század eleje

65.27.56 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Metis

1

Karton, olajfestés. Arany alapon arany, piros, fekete és kékszínű mezőkre
negyedelt címerpajzs, közepén balradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta:
Metis.

20. század eleje

65.27.57 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Kevalia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer sapkával és középen kis
schlaraffia-címerrel. Alatta: Kevalia.

20. század eleje

65.27.58 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Farbatum

1

Karton, aranyfestés. Arany alapon zöld, piros és kékszínű mezőkre
negyedelt címer schlaraffia-motívumokkal. Középen balradőlő kis
schlaraffia-címer. Alatta: Farbatum.

20. század eleje

65.27.59 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Assindia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon függőlegesen felezett címerpajzs,
közepén kis schlaraffia-címer. Alul félkörben széles szalagon:
"SCHLARAFFIA 1581 ASSINDIA". Alatta: Assindia.

20. század eleje

65.27.60 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Uquisgranum

1

Karton, olajfestés. Arany alapon arany címerpajzsban sas, hasán kis
schlaraffia-címer. Alatta: Uquisgranum.

20. század eleje

65.27.61 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Hammonia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon 2-2 piros és kék mezőre negyedelt
címerpajzs schlaraffia-motívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer.
Alatta: Hammonia.

20. század eleje

65.27.62 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Denipontana

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék, arany és pirosszínű mezőkre
harmadolt címerpajzs. Alul 3 bagoly. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Denipontana.

20. század eleje

65.27.63 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Strelafundia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon címerpajzson: tengeren hajó. Átlósan,
fehér szalagon schlaraffia-motívumok és a kis schlaraffia-címer. Alatta:
Strelafundia.

20. század eleje

65.27.64 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Moguntia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffia-motívumok és
jobbra lent három koronával. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Moguntia.

20. század eleje

65.27.65 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Monachia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék és fehér mezőkre negyedelt
címerpajzs schlaraffia-motívumokkal. Jobbra lent fehér alapon piros
betűkkel: "27 den Lenz Mond 1580". Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Monachia.

20. század eleje

65.27.66 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Asciburgia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon fehér, zöld és piros színű mezőkre
negyedelt címerpajzson schlaraffia-motívumok, középen karikában kis
schlaraffia-címer. Alatta: Asciburgia.

20. század eleje

65.27.67 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Regismontana

1

Karton, olajfestés. Arany alapon vízszintesen kék-fehér-piros mezőkre
harmadolt címerpajzs közepén kis schlaraffia-címer és 3 kisebb
városcímer. Alatta: Regismontana.

20. század eleje

65.27.68 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Franciscana Cal

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék, piros és aranyszínű mezőkre
harmadolt címerpajzs közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Franciscana
Cal.

20. század eleje

65.27.69 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Wratislavia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros és fehér mezőkre negyedelt címer
schlaraffia-motívumokkal. Közepén jobbradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta:
Wratislavia.

20. század eleje

65.27.70 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Chasalla

1

Karton, olajfestés. Arany alapon élénkkék címerpajzs. Balra lenn oroszlán.
Átlós fehér szalagon kis schlaraffia-címer. Alatta: Chasalla.

20. század eleje

65.27.71 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Basilia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros és kékszínű mezőkre negyedelt
címerpajzson schlaraffia motívumok. Középen balradőlő kis schlaraffiacímer. Alatta: Basilia.

20. század eleje

65.27.72 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Hala Saronum

1

Karton, olajfestés. Arany alapon harmadolt címerben alul tengeri sziklavár,
középen kissé balradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta: Hala Saronum.

20. század eleje

65.27.73 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Graz

1

Karton, olajfestés. Arany alapon átlósan kék és aranyszínű mezőkre
felezett címerpajzs közepén balradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta: Grazia.

20. század eleje

65.27.74 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Teplice

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffiamotívumokkal. Középen balradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta: Teplicia.

20. század eleje

65.27.75 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Oppavia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffiamotívumokkal. Középen egyesített kis schlaraffia- és városcímer. Alatta:
Oppavia.

20. század eleje

65.27.76 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Gorlice

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer. Balra lenn schlaraff tag,
2 mezőben tájak. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Gorlicia.

20. század eleje

65.27.77 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Brünn

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffia-motívumokkal
és fogaskerékkel. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Brunna.

20. század eleje

20. század eleje

65.27.78 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Prága

1

Karton, olajfestés. Arany alapon a schlaraffia-címer, amely a többi
tartomány címerében is mindben szerepelt. Átlósan fekete és aranyszínű
mezőkre osztott egyszerű, bal felső harmadában kicsit kikerekített
pajzsban balra fenn schlaraff-sapkás fej, jobbra lenn kehely. Alatta: Praga.

65.27.79 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Ratisbona

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címerben schlaraffiamotívumok, középen kis schlaraffia-címer. Alatta: Ratisbona.

20. század eleje

65.27.80 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Stuttgart

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címerben schlaraffiamotívumokkal. Jobbra lent: Hornung Stutgardia 1579. Középen jobbradőlő
kis schlaraffia-címer. Alatta: Stutgardia.

20. század eleje

65.27.81 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Hildburgia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer a város címeréből való
motívumokkal. Alatta: Hildburgia.

20. század eleje

65.27.82 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Nürnberg

1

Karton, olajfestés. Arany alapon a város címerében a kis schlaraff-címer.
Alatta: Norinberga.

20. század eleje

65.27.83 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Potsdam

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros és fehér mezőkre negyedelt címer
schlaraffia-motívumokkal. Középen kis schlaraffia-címer. Alatta:
Potsdamia.

20. század eleje

65.27.84 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Frankfurt

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer. Frankfurt címerében a
schlaraffia-címer. Alatta: Francofurta.

20. század eleje

65.27.85 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Mannenheim

1

Karton, olajfestés. Arany alapon széles, fehér szalaggal átlósan piros és
kék mezőkre osztott címerpajzs schlaraffia-motívumokkal. A szalagon
jobbradőlő kis schlaraffia-címer. Alatta: Maninheimbia.

20. század eleje

65.27.86 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Turicensis

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer középen kis schlaraffiacímerrel. Alatta: Turicensis.

20. század eleje

65.27.87 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Elberfeld

1

Karton, olajfestés. Arany alapon fehér címerpajzson oroszlán. Az oroszlán
oldalán kis schlaraffia-címer. Alatta: Elberfeldensis.

20. század eleje

65.27.88 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Braunschweig

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedlt címerpajzs közepén kis
schlaraffia-címer. Alatta: Brunsviga.

20. század eleje

65.27.89 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Gedania

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer hajóval és épülettel.
Közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Gedania.

20. század eleje

65.27.90 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Augusta vind

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer schlaraffiamotívumokkal. Közepén kis schlaraffia-címer. Alatta: Augusta vind.

20. század eleje

65.27.91 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Novum Strelitium

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címer bagollyal, ökörfejjel. Fent
jobbra szalagon: In arte voluptas. Közepén kis schlaraffia-címer. Alatta:
Novum Strelitium.

20. század eleje

65.27.92 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Prostana

1

Karton, olajfestés. Arany alapon piros pajzsban kis schlaraffia-címer, hurka
és kézfej. Alatta: Prostana.

20. század eleje

65.27.93 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Agae Thermae

1

Karton, olajfestés. Arany alapon negyedelt címerben tájak, középen kis
schlaraffia-címer. Alatta: Agae Thermae.

20. század eleje

65.27.94 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Petovia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon vízszintesen kék és piros mezőre felezett
címer felső felében schlaraff-sapkás Uhu dárdájával az alsó mezőben lévő
krokodilt öli meg. Az uhu jobbradőlő kis schlaraffia-címeren áll. Alatta:
Petovia.

20. század eleje

65.27.95 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Temes

1

Karton, olajfestés. Ezüst alapon négy mezőre osztott címerben kis
schlaraff-címer. Alatta: Temesia.

20. század eleje

20. század eleje

65.27.96 / 1965

címer / Schlaraffia tartományi, Krummavia

1

Karton, olajfestés. Arany alapon kék, piros és aranyszínű mezőkre
negyedelt címerpajzs schlaraffia-motívumokkal. Középen kis schlaraffiacímer. Balra fent sugárkoszorúban Uhu, lábánál szalagon "1508
KRUMMAVIA". Alatta: Krummavia.

65.28.1 / 1965

pohár / turista-

1

3 sárgaréz hengerből álló pohár. A hengerek egymásba nyomhatók,
kihúzva használható ivásra.

1930 körül

65.28.2 / 1965

tok / turistapoháré

1

Préselt papír. Két, egymásra tolható henger. Tetején körben: TOURIST
CUP.

1930 körül

65.29.1 / 1965

kasza / kiegyenesített

1

Széles kaszapenge, a mai formájú kaszatípusból, kiegyenesítve. Alul
széles vaspánt a nyél felerősítésére. 1848/49-ben használták a Sopron
vármegyei nemzetőrök.

1848-1849

65.30.1 / 1965

díjserleg / ifjúsági kultúrversenyé

1

Keményfa alapra erősítve alumínium plakett. Balranéző Landler-arckép
körül: "LANDLER JENŐ IFJÚSÁGI SEREGSZEMLE 1956. VIII. 12."
Művészjelzés: Turáni K.

1956

1794

19. század eleje

65.31.1 / 1965

reklámcédula-lemez / Lang Károly kereskedőé

1

Rézlemezen koronás, angyalos magyar címer alatt reklámszöveg. Felirata:
Cum Privilegio Regio / Carolus Lang Fabricator Carae Sigillatoriae Hung: /
Soproniensis 1794. Lang Károly soproni viaszárus reklámcéduláinak
nyomására szolgált a 18. sz. 2. felében.

65.31.2 / 1965

reklámcédula-lemez / Fink József kereskedőé

1

Rézmetszet. Rézlemezen török nő alatt német reklámszöveg. Fink József
"A szép rabszolganőhöz" címzett fűszerüzletének reklámcédulájához
készült.

65.32.1 / 1965

selyemminta / Marocain Satin

1

65.32.2 / 1965
65.32.3 / 1965
65.32.4 / 1965
65.32.5 / 1965
65.32.6 / 1965
65.32.7 / 1965
65.32.8 / 1965
65.32.9 / 1965
65.32.10 / 1965
65.32.11 / 1965
65.32.12 / 1965
65.32.13 / 1965

selyemminta / 95. sz. Muster
selyemminta / 110. sz. Crepe de chine
selyemminta / 169. sz. Marocain
selyemminta / 169. sz. Crépe Marocain
selyemminta / 169. sz. Crépe Marocain
selyemminta / 187. sz. Duches Extra
selyemminta / 192. sz. Crépe de chine Satin rayé
selyemminta / 192. sz. Crépe de chine Satin rayé
selyemminta / 195. sz. Crépe Flamisol
selyemminta / 212. sz. Cotlalé
selyemminta / 215. sz. Marocain
selyemminta / 251. sz. Georgette Rayé

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

65.32.14 / 1965

selyemminta / 274. sz. Garbó

1

65.32.15 / 1965
65.32.16 / 1965
65.32.17 / 1965
65.32.18 / 1965
65.32.19 / 1965

selyemminta / 291. sz. Reinseiden Taffet
selyemminta / 333. sz. Crépe Marocain
selyemminta / 387. sz. Fosforal
selyemminta / 423. sz. Sinnatra
selyemminta / 614. sz. Satin Santussa

1
1
1
1
1

65.32.20 / 1965

selyemminta / 621. sz. Chevalier Krawatte

1

Cégpapírra kapcsolva mattszínű fekete selyem. Soproni Selyemipar Rt
gyártmánya.
Cégpapírra kapcsolva meggyszínű matt selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla mélyfekete selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla fekete selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla bordó, érdes tapintású selyem.
Cégpapírra 1 db liláskék és 1 db sötétzöld matt selyem kapcsolva.
Cégpapírra kapcsolva, egyik oldalán fényes, barna selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, barna, kockás selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, kékesszürke, kockás selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, krémszínű, matt selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, vízszintesen fekete-fehér csíkos selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, kékeslila selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, fekete, matt selyem.
Cégpapírra kapcsolva dupla, matt, fekete, vízszintesen csíkosan szőtt matt
selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolva szürkészöld, domborított selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolva világoskék selyem.
Bordó, matt selyem, fényes, meggyszínű virágmintákkal.
Cégpapírra duplán kapcsolva matt, bordó selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolva fekete selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolva matt, bordó selyem vízszintesen fényes,
bordó, fekete és fehér csíkokkal.

1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1936
1936

Cégpapírra duplán kapcsolva barna, matt selyem vízszintes piros, fekete
és fényes, barna csíkokkal.

65.32.21 / 1965

selyemminta / 621. sz. Chevalier Krawatte

1

65.32.22 / 1965

selyemminta / 621. sz. Chevalier Krawatte

1

65.32.23 / 1965

selyemminta / 634. sz. Jaquard Taffet

1

Cégpapírra duplán kapcsolva lila, matt selyem vízszintes rózsaszínű, fehér
és fényes, lila csíkokkal.
Matt, fekete selyem fényes mintával.

65.32.24 / 1965

selyemminta / 640. sz. Taffet

1

Cégpapírra kapcsolva vékony, matt, fekete selyem fényes, fekete mintával.

1936

65.32.25 / 1965

selyemminta / 671. sz. Aéexa

1

Cégpapírra duplán kapcsolva matt, fekete selyem vízszintes
domborításokkal.

1937

65.32.26 / 1965

selyemminta / 676. sz. Bosambo

1

Cégpapírra duplán kapcsolva matt, zöld selyem fényes, zöld minták körül
fehér pontokkal.

1937

65.32.27 / 1965

selyemminta / 693. sz. Carola

1

Cégpapírra duplán kapcsolva szürke, kockás, érdes tapintású selyem.

1937

65.32.28 / 1965
65.32.29 / 1965
65.32.30 / 1965
65.32.31 / 1965

selyemminta / 697. sz. Pharaó
selyemminta / 750. sz. Clogné Clarissa
selyemminta / 751/2. sz. Torpedó Glatt
selyemminta / 754. sz. Jaquard Clogné Erica

1
1
1
1

Cégpapírra duplán kapcsolt sötétkék, matt selyem.
Cégpapírra felerősített bordó selyem.
Cégpapírra felerősített dupla, matt, fekete selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolt, matt, fekete mintás selyem.

1937
1937
1937
1937

65.32.32 / 1965

selyemminta / 772. sz. Clagné

1

Cégpapírra duplán kapcsolt, matt, fekete selyem fényes, fekete mintákkal.

1937

65.32.33 / 1965

selyemminta / 773. sz. Clagné

1

Cégpapírra duplán kapcsolt matt, fekete selyem fényes, fekete mintákkal.

1937

65.32.34 / 1965
65.32.35 / 1965

selyemminta / 777. sz. Iudana
selyemminta / 780. sz. Florentin Lané

1
1

1937
1937

65.32.36 / 1965

selyemminta / 791. sz. Hermes Record

1

Cégpapírra felerősített dupla, fekete, matt selyem.
Cégpapírra felerősített dupla, krémszínű selyem fényes mintákkal.
Cégpapírra duplán kapcsolt, vízszintesen fekete, szürke és zöldcsíkos
selyem.

65.32.37 / 1965

selyemminta / 852. sz. Ingrid

1

65.32.38 / 1965

selyemminta / 862. sz. Mondella

1

65.32.39 / 1965

selyemminta / 871. sz. Madrigal

1

65.32.40 / 1965

selyemminta / 948. sz. Simone

1

65.32.41 / 1965

selyemminta / 976. sz. Baltimore

1

65.32.42 / 1965

selyemminta / 986. sz. Divina

1

65.32.43 / 1965

selyemminta / 1041. sz. Rinaldó

1

65.32.44 / 1965
65.32.45 / 1965

selyemminta / 1078. sz. Normandie
selyemminta / 1109. sz. L. M. sz.

1
1

Cégpapírra duplán felerősített, téglaszínű kreppes selyem. Előtte fent
kisebb darabok ugyanebből az anyagból, más színben.
Cégpapírra duplán kapcsolt fekete, matt mintás selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolt sötét liláskék, matt selyem fényes, szálas
mintákkal.
Matt, bordó selyem apró, függőlegesen beleszőtt mintákkal.
Cégpapírra duplán kapcsolt, bordó selyem szabálytalan, világosabb
mintákkal.
Cégpapírra duplán kapcsolt, világos, drapp, szabálytalan szövésmintájú
selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolt, fekete, matt selyem vízszintes csíkokban
beleszőtt saját mintával.
Selyemszövet. Fekete, matt selyem domború mintákkal cégpapíron.
Kis cégpapíron duplán felerősítve téglaszínű selyem.

1936
1936
1936

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1938

Cégpapírra duplán kapcsolva matt, barna selyem fényes, barna, apró
virágmintákkal.

65.32.46 / 1965

selyemminta / 1119. sz. Burma

1

65.32.47 / 1965

selyemminta / 1143. sz. Gatt Satinal Chewron

1

65.32.48 / 1965
65.32.49 / 1965
65.32.50 / 1965
65.32.51 / 1965
65.32.52 / 1965
65.32.53 / 1965
65.32.54 / 1965
65.32.55 / 1965
65.32.56 / 1965
65.32.57 / 1965
65.32.58 / 1965

selyemminta
selyemminta / 1174. sz. Mantua
selyemminta / 1186. sz. Fatime Satin
selyemminta / 1212. sz. Nebraska
selyemminta / 1296. sz. Novita
selyemminta / 1325. sz. Zaza
selyemminta / 1329. sz. Trafalgar raye
selyemminta / 1332. sz. Diana
selyemminta / 1366. sz. Haity
selyemminta / 1368. sz. Hortensia
selyemminta / 1389. sz. Bemberg Taffet

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

65.33.1 / 1965

kézimunka / iskolai (szalag)

1

Hosszú, keskeny szalag, függőlegesen egymás alatt különféle horgolási
minták. Az ajándékozó (Heist Irén) édesanyja készítette mint kisdiák az
Isteni Megváltó Leányai soproni iskolájában.

1880 körül

65.33.2 / 1965

kézimunka / óvodai (papír)

1

Papírszalag fűzés. Ovális, kékesszürke papírba egész halvány rózsaszínű
csíkok fűzve. Nagyon egyszerű sakktábla-minta. Az ajándékozó (Heist
Irén) mint óvodás gyermek készítette a Zsilip utcai óvodában.

1900 körül

65.34.1 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Egyszerű sarokkialakítás puhafa lécekből. A Berzsenyi Gimnázium
politechnikai asztalos műhelyében készítette Giczi Ferenc tanuló.

1965

65.34.2 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Deszkákból derékszögű sarok kialakítása. A deszkadarabok lapjukkal
vannak összeillesztve. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai asztalos
műhelyében készítette Giczi Ferenc tanuló.

1965

65.34.3 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Deszkalapok derékszögű összeillesztése T alakban. A Berzsenyi
Gimnázium politechnikai asztalos műhelyében készítették.

1965

65.34.4 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Fából készített öntvényminta vashorog számára. Egyszerű, simára csiszolt
puhafa. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai asztalos műhelyében
készítették.

1965

65.34.5.1 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Fából faragott, pirosra festett öntvényminta. Kézifúró középső, forgó
részének mintája. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai asztalos
műhelyében készítették.

1965

65.34.5.2 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Kézifúró öntvénymintájának felső része. A fogó, amire tenyérrel rá lehet
nehezkedni. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai asztalos műhelyében
készítették.

1965

Cégpapírra duplán kapcsolva fényes, kék selyem nyíltoll alakú, széles,
vízszintes matt csíkokkal.
A 65.32.47-nek világoskék változata.
Matt, fekete selyem.
Cégpapírra duplán kapcsolt matt, fekete selyem.
Bordó selyem vízszintesen fehérrel pontozott csíkokkal.
Sötétzöld, matt selyem függőlegesen csíkokban beleszőtt mintákkal.
Sötétkék, egyenetlen szövésű, matt selyem.
Cégpapíron duplán drapp, vízszintesen csíkozott bélésselyem.
Cégpapíron sötétkék mintás szövésű selyem.
Cégpapíron dupla, matt fekete, mintás szövésű selyem.
Kis cégpapíron dupla, narancsszínű selyem.
Cégpapíron fényes, fekete selyem.

1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

65.34.6 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Csavarkulcs. Fényesre reszelt, elég vékony nyéllel, két végén egyszerű U
alakú bevágás a csavarnak. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai lakatos
műhelyében készítették.

1965

65.34.7 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Vas csavarkulcs. Sima nyél végén a fejben négyzetalakú nyílás 13 mm-es
csavarnak. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai műhelyében készítették.

1965

65.34.8 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Vas csavarkulcs. A 34.7-es formája, nagyobb, 16 mm-es csavarnak. A
Berzsenyi Gimnázium politechnikai lakatos műhelyében készítették.

1965

65.34.9 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Fém fényképkeret. 4 fémdarabból hátul sarokdarabokkal összeszegecselt
kis keret. Eleje fényesre reszelve, háta feketére festve. A Berzsenyi
Gimnázium politechnikai lakatos műhelyében készítették.

1965

65.34.10 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Párhuzamos szorító. Fényesre reszelt, kecses szorítópofák kétfelől
fogantyúval ellátott csavarokkal összeszorítva. A Berzsenyi Gimnázium
politechnikai lakatos műhelyében készítették.

1965

65.34.11 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Derékszögű csavarszorító. Derékszögben meghajlított vaspálca két végén
négyszög alakban hosszan kihegyezve. A Berzsenyi Gimnázium
politechnikai lakatos műhelyében készítették.

1965

65.34.12 / 1965

vizsgamunka / gimnáziumi politechnikai

1

Lyukasztó. Vastag, rövid vaspálca négyzetalakban kihegyezve. Hegye 3
mm-es négyzet. A Berzsenyi Gimnázium politechnikai lakatos műhelyében
készítették.

1965

1921

65.35.1 / 1965

karszalag / népszavazási szavazatszedőé

1

Keskeny, fehér karszalag, egyik oldalán nagy fekete betűk: A. F. I. Ezen az
oldalon kis magyar kokárda van tűzve a szalagba. A betűk mellett lila
pecséttel Németh Márk aláírás és hivatalos körpecsét. A körpecsét
közepén: LE KOMMANDANT, körirata: TERRITORE / OEDENBURG /
SOPRON //.

65.36.1 / 1965

pamutszövet / védjeggyel

1

Vajszínű, vékony pamutszövet, egyik oldalán a Soproni Pamutipar Rt.
védjegye lila pecséttintával.

1926

65.36.2 / 1965

pamutszövet / védjeggyel

1

Vajszínű, vékony pamutszövet, egyik oldalán a Soproni Pamutipar Rt.
védjegye lila pecséttintával.

1926

65.36.3 / 1965

pamutszövet / védjeggyel

1

Vajszínű, vékony pamutszövet, egyik oldalán a Soproni Pamutipar Rt.
védjegye lila pecséttintával.

1926

65.36.4 / 1965

pamutszövet / védjeggyel (Amália)

1

Vajszínű pamutszövet a Soproni Pamutipar Rt. védjegyével. Jobbradőlő
romboid alakú díszes keretben átlósan folyóírással a cikk neve: Amália,
fent balra: TÖRVÉNYESEN VÉDVE.

1926

65.36.5 / 1965

pamutszövet / védjeggyel

1

Vékony pamutszöveten a Soproni Pamutipar Rt. lila védjegye: egymáson
átható, egyenlő oldalú háromszögek hatágú csillagot alkotnak. Belül 3
stilizált rózsa, a csúcsokban a cég nevének kezdőbetűi: S P I R T.

1926

65.36.6 / 1965

pamutszövet / védjeggyel

1

Vékony pamutszöveten a Soproni Pamutipar Rt. lila védjegye. Egymáson
átható háromszögekből hatágú csillag. Közepén stilizált rózsa.
Csúcsaiban: S P I R T.

1926

65.36.7 / 1965

pamutszövet / védjeggyel (Tearózsa)

1

Vékony pamutszöveten a Soproni Pamutipar Rt. termékének hatalmas lila
védjegye. Nagy, naturalista virág fölött és alatt nagy betűkkel:
TEARÓZSA / UNIVERSAL / TÖRV. VÉDVE / 60.337 / sz. alatt /

1926

65.36.8 / 1965

védjeggyel (Tányérrózsa)

1

Vékony szöveten a Soproni Pamutipar Rt. termékének hatalmas lila
védjegye: nagy, naturalista virág fölött és alatt nagy betűkkel:
TÁNYÉRRÓZSA / UNIVERSAL / TÖRV. VÉDVE / 60.338 / sz. alatt /

1926

65.37.1 / 1965

nyersvastömb

1

Rozsdás, nyújtott piramis alakú nyersvas. Hosszabb darabokban, tetején
szeleteket vágva szállítják, egy tömböt 3 ilyen darab alkot. Szovjet
készítmény, a Soproni Vasöntöde nyersanyaga.

1945

20. század eleje

65.38.1 / 1965

sapka / Schlaraffia

1

Selyem. Kék, fekete, piros és sárga szeletekből varrott, hátracsukló
csúcsban végződő puha sapka két füllel, alul körben folyóírással:
Becassine von Wild-West-Ungarn. Az egész sapka schlaraffiatartományok jelvényeivel van borítva (40 db), az egyes tartományokban
tett látogatásai alkalmával kapta ezeket a sapka viselője. Több bécsi és
pozsonyi jelvény. A sapkát Schmalt Károly viselte Schlaraffiaösszejöveteleken.

65.39.1 / 1965

gázálarc

2

Katonai gázálarc. Belül gumi, kívül gumírozott kettős burkolatú arc- és
fejrész, 2 kerek szemüveg és csavarmenetes, festett bádog kivezető cső.
A 2. világháborúban használták, de utána is készenlétben kellett tartania
légó-oktatás számára. Mára már elavult.

65.39.2 / 1965

palack / gázálarcé

2

65.39.3 / 1965

szűrő / gázálarcé

1

65.40.1 / 1965

kézimunka / iskolai, horgolás

1

65.40.2 / 1965

kézimunka / iskolai

1

Vastag szálból horgolt fehér terítőn piros keresztöltéssel, a kendőn átlós
irányban, középen nagy madár indás ágon. A keretet az ág indái alkotják.
Az ajándékozó (Heist Irén) készítette.

1900 körül

1900 körül

Ovális alapú, hengerded test, vízszintesen gyűrűs. Sárgaréz csavart
kupak.
Alacsony, zöldre festett hengerded test, csavart sárgaréz kupak.
Hosszú mintaszalag, egyszerűbb horgolt mintákkal. Az ajándékozó
készítette gyermekkorában az Isteni Megváltó Leányai iskolájában.

1941

1941
1941
1900 körül

65.40.3 / 1965

kézimunka / iskolai

1

Négyzetalakú, vastag, fehér terítő horgolt csipke szegéssel. Belsejében
átlósan, a szegélymintával egyező horgolt rojtokból másik négyzet. Az így
kialakult sarokban egyszerű piros keresztöltéses díszítés. Az ajándékozó
(Heist Irén) készítette.

65.40.4 / 1965

kézimunka / iskolai (képkeret)

2

Vékony puhafalemezből lombfűrésszel kivágott, felfelé keskenyedő,
széles, díszes képkeret. Szecessziós, ízléses díszítés. Az ajándékozó
(Heist Irén) készítette.

1900 körül

65.40.5 / 1965

kézimunka / iskolai (terítő)

1

A 65.40.3 kisebb párja. Az ajándékozó (Heist Irén) készítette.

1900 körül

Gyenge minőségű, máztalan porcelán. Tojásalakú vázacsésze mellett
német egyenruhás tisztelgő katona áll. A váza oldalán német vitézségi
érem. Az első világháború alatt és után rendkívül elterjedt a polgári
lakásokban.

65.40.6 / 1965

emléktárgy / I. világháborús váza

1

65.41.1 / 1965

zászló / Soproni Automobil Egyesület

1

65.41.2 / 1965

zászló / Soproni Automobil Egyesület

2

65.42.1 / 1965

karszalag / rendezői

1

65.43.1 / 1965

kokárda / nemzetiszínű

1

Piros, fehér és zöld pamutszálakból összegépelt kokárda. Amikor nem
lehetett már szalagot kapni (1956. november elején) hordtak többen ilyet.

1956

65.44.1.1 / 1965

tarokk bárca / kőr

7

Vékony, sárga falemez közepén berakott kőr (szív) ábra barna falemezből.

19. század vége

65.44.1.2 / 1965

tarokk bárca / kőr

3

Lemetszett sarkú téglalap alakú sárga, vékony falemez közepén berakott
barna szív.

19. század vége

65.44.1.3 / 1965

tarokk bárca / kőr

1

Lemetszett sarkú téglalap alakú lemez közepén más színnel berakott szív.

19. század vége

65.44.1.4 / 1965

tarokk bárca / káró

5

65.44.1.5 / 1965
65.44.1.6 / 1965

tarokk bárca / káró
tarokk bárca / káró

5
2

Kerek, vékony falemezbe berakott barna falemez káró-ábra: élére állított,
kissé befelé ívelő oldalú négyzet.
Levágott sarkú, négyzetalakú lemezen berakott káró-ábra.
Téglalap alakú lemezbe rakott káró-ábra.

65.44.1.7 / 1965

tarokk bárca / pik

2

Kerek, vékony falemezben berakott pik-ábra feketére festett falemezből.

19. század vége

65.44.1.8 / 1965
65.44.1.9 / 1965
65.44.1.10 / 1965
65.44.1.11 / 1965

tarokk bárca / pik
tarokk bárca / pik
tarokk bárca / treff
tarokk bárca / treff

5
3
5
5

Négyzetalakú falemezbe berakott pik-ábra.
Vékony falemezen fekete berakott pik-ábra.
Kerek falemez közepén fekete berakott treff-ábra.
Négyzetalakú lemez közepén fekete berakott treff-ábra.

19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége

19. század vége

Sárgával szegett piros-fehér zászló, mindkét oldalán fekete pajzsban
fekete betűk: S A E. A klub tagjainak autójára szerelték.
A 65.41.1 kisebb párja.
Piros-fehér, fehérbéléses karszalag. Sportesemények rendezői használták
a 30-as években.

65.45.1 / 1965

forgatókerék / részvénysorsoláshoz

1

Furnírozott barnára festett fa. A kerék keresztbe fektetett nyolcszög alapú
hasáb. Két lábon áll. Tengelye és fogója sárgaréz. A kerékben többszáz
összesodort részvényszám, lepecsételt borítékokban a századforduló
húzásaikor már kihúzott részvényszámok, és a kerék lezárását szolgáló
lepecsételt spárga.

65.46.1 / 1965
65.46.2 / 1965

kard / lovassági, tiszti
tok / lovassági tiszti kardé

1
1

Acélsodrony markolat, széles, áttört acélkosár, finom acélpenge.
Fényes acéltok.

1915

1935
1935
1930

19. század vége
19. század vége
19. század vége

1914
1914

65.47.1 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

3

Vékony, erős farostlemez lapból kis négyzetalakú minta. Fényes,
poliészteres festés: élénkbarna színű. A modern lakásművészetben
többféle felhasználása van, főleg bútor- és szobaburkoló anyag. Legtöbbet
a járműkarosszériához használnak fel, pl. a győri vagongyár. Mohácsi
farostlemez alapanyag a soproni Bánya- és Építőanyagipari Vállalatnál
kap poliészteres felületi kezelést. Részben gépesített, nehéz, az
egészségre ártalmas munka. A mintasorozat a vállalat legelső ilyen
termékeinek mintája.

65.47.2 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

2

Vékony, erős farostlemez mintadarab. Poliészterrel barna, faszínűre
festve, a színezésben látszanak a fa erei.

1965

65.47.3 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

2

Poliészterrel fényes, világosszürke-kékesre festett, vékony, erős
farostlemezminta.

1965

65.47.4 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

2

Vékony, erős farostlemezlap poliészterrel világosbarna faerezetűre festve
és fényezve.

1965

65.47.5 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

2

Vékony, erős farostlemezlap poliészterrel szürkés világoszöldre festve és
fényezve.

1965

65.47.6 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

2

Vékony farostlemezlap poliészterrel világos bordószínűre festve és
fényezve.

1965

65.47.7 / 1965

burkolólap / poliészterezett farostlemez

2

Vékony farostlemez poliészterrel halovány rózsaszínűre festve és
fényezve.

1965

65.48.1 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

Két részből álló sárgaréz henger a test. Fent a két nyílásban fadugó.
Csuklós vastartó, amely egyben zárnak is szolgál, fent erős, tövénél
csavart vaskampó. Elől a láng csapja mögött homorított körlap tükör
sárgarézből. 1920 körül használták Brennbergbányán.

1920 körül

1890 körül

1890 körül

65.49.1.1 / 1965

díszkard / bányász

1

Sárgaréz markolat, széles, áttört kosár. A kosáron elől és alul virágdíszek
között koszorúban: "Glück auf", alatta bányászjelvény: két keresztbe tett
kalapács. Hosszú, keskeny, alig görbített fényes acélpenge széles, de
nem mély vércsatornával. Mindkét oldalán a penge felső harmadában matt
alapon fényes, pozitív véset: díszes, virágos keretben bányászjelvénytől
balra és jobbra: GLÜCK AUF. A penge tövénél gyári jel: ADOLF
WINDHOLZ MäHR. OSTRAU. A kard az ajándékozó apjáé: Hofer György
bányamesteré volt. Ünnepi alkalmakkor viselték, de csak a tisztek és a
vezető bányászok.

65.49.1.2 / 1965

hüvely / díszkardé, bányász

1

Fényes acéllemez sárgaréz borításokkal. Fent és lent araszos, középen a
szíjnál keskeny rézlemez. Külső oldalukon bányászjelvény, a felső osztrák
császári korona alatt. Pirosszínű, kétujjnyi, széles, középfinom szíj.

1965

65.49.2 / 1965

65.49.3 / 1965

fej / bányászboté (fokosé)

sapka / bőr-, bányász

1

Kampósbotfej formájú fokos. Fehérfém, préselt, kis helyen áttört. Egyik
oldalán: csilletoló, a bányában és kívül, fent fejtő vájár. A botfoglalaton a
tulajdonos monogramja: G H. Másik oldalán: 2 csilletoló, fejtő vájár,
hazatérő vájár. A kampó fordulatában áttört bányászjelvény. Az
ajándékozó apjáé: Hofer György bányamesteré volt. Nyele hiányzik.

1890 körül

1

Munka közbeni védősapka. Kerek csákó kemény gumiból. Fekete. Belül
összeköthető szíjak, melyek a fejre simultak. A sapka teste és a szíjak
közötti tér ill. a sapka szilárdsága és a szíjak rugalmassága védte a
bányászt. Hofer Józsefé volt, aki a brennbergi bánya bezárása után
Tatabányán használta, de még Brennbergben kapta 1950 előtt.

1950 körül

1890 körül

65.50.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó, elől 9 rézgombbal gombolódik. A gombokon
bányászjelvény. Kétoldalt ferdén fekete bársonyból zsebimitáció 5-5
bányászgombbal. Hátán saját anyagából széles gallér. Deréknál belül
kötő, mely a hátba van bedolgozva. Keskeny, dísztelen bársonynyak, két
végén egy-egy zsinór bányászjelvénnyel. Széles, bevarrt vállap fekete
bársony szíven zsinórjelvény. Ujjain bársony mandzsetta, fölfelé fekete
bársony alapon 5-5 réz bányászgomb. Az ajándékozó 1917-ben vette
használtan.

65.51.1 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

Sárgaréz, két részből álló hengeres test, oldalán sárgaréz függesztő és
zár. A láng tükre és a felső kampó hiányzik.

1920 körül

1900 körül

1920 körül

65.51.2 / 1965

bányászcsákó

1

Előredőlő fekete csákó, fent kétujjnyi széles aranyszalag szegéllyel,
keskeny fekete ellenző. A csákó elején vörösréz préselt lemez
tölgykoszorúban fehér, préselt bányászjelvény, fölötte nagy sárgaréz
gomb, fekete alapon jelvénnyel. A gomb mögé szúrták be a tollbokrétát.
Fekete és fehér bokrétát használtak. Feketét gyászkor, fehéret különleges,
nagyobb ünnepen.

65.51.3 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

Fehérfém két részből álló hengeres test. Ugyanilyen tartópánt, fent csavart
kampó. Oldalán kis lemezen szám: 15.

65.52.1 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

Két részből fehérfém hengeres test, fent a középső nyíláson csavaros
dugó. A felső rész elején, a lángcsap fölött lemez a fényvisszaverő tükör
számára. A tükör hiányzik. Egyszerű kampó.

1915

1924

1924

65.53.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó, fekete bársony díszítésekkel. Elől a 9 nagyobb réz
bányászgombból a 3 alsó hiányzik. A jobboldali zsebimitáció legalsó
gombja is hiányzik. Bevarrt vállapján fekete négyszög bársonyalapon
zsinór bányászjelvény. Keskeny fekete bársonynyaka két végén 1-1
rézjelvény.

65.53.2 / 1965

bányászcsákó

1

Egyenes, hengeralakú csákó szélesebb, fekete ellenzővel. Elején nagy
aranyzsinór, bányászgomb alatt kisebb rézgomb.

65.54.1 / 1965

65.54.2 / 1965

65.54.3 / 1965

65.55.1 / 1965

bányászbot / (fokos)

bányászlámpa

karbidlámpa / bányász

sapka / bőr-, bányász

1

Hosszú, fekete, simára faragott nyélen fölfelé álló sárgaréz kampó.
Öntvény, áttört. Oldalain a bányamunka jelenetei, a hajlatban kerek
keretben áttört bányászjelvény. A közbányászok hordták temetésen és
Borbála-napkor. Az ajándékozó férjéé volt, aki 1898-ban kezdett bányászni
Brennbergen. A bánya bezárásáig itt dolgozott, majd nyugdíjba ment.
Meghalt: 1962-ben.

1880 körül

1

Bádogkeret, üvegezett oldalak. Fenekében deszka kerek lyukkal a
gyertyának. Hasonlít az istálló- és a kocsilámpákra. Az olajlámpát követő
lámpatípus a 19. sz. utolsó évtizedeiben használták. Brennbergen nem
volt tűzveszély, ezért nyílt lángot is használhattak.

1880 körül

1

Kisebb lámpa Brennbergen a legelső karbidlámpa típus. Brennbergen
1909-ben vezették be használatát. Zwickauban gyártották. Két részből
álló, hengeres, sárgaréz test, minden tartozéka: függesztő, dugók
sárgarézből. Elől a tükör helye megvan, de a tükör hiányzik.

1909

1

Tetején hosszában összevarrt, tojásdad alakú, vásznazott műbőr kemény
sapka. Belül disznóbőr pántok alatt kis párnák. Széles ellenző saját
anyagából. Az ajándékozó 1950-ben kezdte használni Brennbergen, majd
a bánya megszűnése után Oroszlányban.

1950

1900 körül

65.56.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó, fekete bársony díszítésekkel. Teljesen ép, tiszta sárgaréz
gombok, csak a bársonynyak baloldali kis rézjelvénye hiányzik. Mellrésze
bélelt. Az ajándékozó apósáé volt Brennbergen 1900 körül. Hozzátartozik
a Ht.65.67.1 sz. kopott csákó.

65.57.1 / 1965

bányászcsákó

1

Egyenes, hengeralakú, fekete csákó, keskeny fekete ellenző. A csákó
elején nagy aranyzsinór bányászgomb alatt kisebb rézgomb. Körben arany
zsinórozás.

1920 körül

1940 körül

65.58.1 / 1965

palatábla / iskolai

1

Keskeny, vékony, egyszerű fakeretben fekete, kopott palatábla. Egyik
oldala vonalas, a másik kockás. Ilyenen tanultunk írni az iskolában. Falun
1930/35-ig volt használatban, de a világháború után újra használták 1947ig. Házi írásra, játékra még egy ideig használatban volt. Vékony
palavessző és madzagon kis spongyadarab volt a tartozéka. Erről
hiányoznak. Származás: Völcsej.

65.59.1 / 1965

jelvény / Rajk-brigád

1

Világosvörös vászon. Rajta hímezve MKP-jelvény, körben: BRIGÁD
KŐHIDA. Rajk László sopronkőhidai látogatásakor viselték a fogadására
alakult brigád tagjai 1947. augusztus 24-én.

1947

65.60.1 / 1965

csákány / bánya csillepályaépítő

1

Erős fanyélen csonka csákány. Egyik oldala vágó, másik egészen rövid,
felkunkorítva szög húzására. Bányászcsákányból csinálták, amikor már
elkopott.

1945

65.60.2 / 1965

sapka / bőr-, bányász

1

Védősapka. Tetején hosszában varrott valódi bőr kis ellenzővel. Belül 3
disznóbőr pánt alatt kis párnák.

1947

65.60.3 / 1965

bányászcsákó

1

65.60.4 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

65.60.5 / 1965
65.61.1 / 1965

karbidlámpa / bányász
karbidlámpa / bányász

1
1

Fekete, egyenes, hengeralakú csákó elől zsinór és sárgaréz
bányászgombbal és fekete ellenzővel. Körben arany zsinórszegély.
Kétrészes hengerded fehérfém test, ugyanilyen felül csavaros pánt,
csavart kampó.
Kétrészes vashenger csuklós felfüggesztőpánttal. Csavart kampó.
Kétrészes fehérfém henger, elől hely a tükörnek, csavart kampó.

1930
1920 körül
1920 körül
1920

65.62.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó fekete bársony díszítésekkel, sárgaréz bányászgombokkal.
Vállán fekete bársonyszív alapon sárgaréz bányászjelvény. Nyaka két
végéről hiányzik a jelvény. Az ajándékozó apjáé, Kolař Tamásé volt. A
Ht.65.74.1-hez tartozik.

65.62.2 / 1965

csákótoll / bányász

1

Fekete tollbokréta drótnyélen. Az előrebukó formájú bányászcsákóhoz
használták. Ld: Ht.65.74.1.

1915

65.63.1.1 / 1965

kesztyű / bányász zászlóvivőjé

1

Jobbkezes. Fehér szarvasbőr kesztyű egy gombbal. Az ajándékozó apja,
Ziegler János, a bányászzenekar zászlóvivője viselte. Ebben vitte Borbálanapkor a Borbála-zászlót 1920-30.

1920

65.63.1.2 / 1965

kesztyű / bányász zászlóvivőjé

1

Balkezes. A Ht.65.63.1.1 párja.

1920
1920

1900

65.64.1 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

Hengeres test, fehérfém, felül csavaros pánt, csavart kampó, elől a felső
harmadában L alakban behajtott téglalap alakú fémellenző a lángcsap
fölött.

65.65.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó, fekete bársony díszítésekkel, sárgaréz bányászgombokkal.
Alsó 3 nagygombja, vállpántján a jelvények és gallérjának jobboldali
jelvénye hiányzik. Az ajándékozó apjáé, Becher Lipóté volt.

65.66.1 / 1965

bányászsapka

1

Puha bársony, hegyes sapka elől 3 pár sárgaréz bányászgombbal,
baloldalán sárgaréz bányászjelvénnyel. Viselője, Krizsek József énekkari
tag volt, de ezt a sapkát minden bányász viselte a 40-es évek körül.

65.67.1 / 1965

bányászcsákó

1

Hengeralakú, egyenes, fekete csákó fekete ellenzővel, homlokán
aranyzsinór és réz bányászgombbal.

65.68.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó, fekete bársony díszítéssel és réz bányászgombokkal.

65.69.1 / 1965

farbőr / bányász

1

Széles, erős szíjon lekerekített finomabb bőrlepedő. A szíj elején nagy
sárgarézcsat bányászjelvénnyel. A bányászblúzon (kabát) kívül hordták,
derékon elől csatolták össze, bár hátul lógott. Csak ünnepi alkalommal
egészítette ki az egyenruhát. Az ajándékozó apjáé, Sieber Józsefé volt.

65.70.1 / 1965

kard / török

1

Rövid jatagán. Famarkolat közepén ezüst, domborított lemez. Görbe
csorbult pengéje egyik oldalán ezüst berakásos dísz.

1860 körül

1940 körül

1915
1910 körül

1890

18/19. század

65.71.1 / 1965

zászló / soproni Nemzeti Parasztpárt

1

Nemzetiszínű, virágmintás, hímzett duplaselyem, sárga zsinórszegéssel,
végén sárga selyemrojtokkal. Felfüggesztésére kis acélkarikák
karabinerekkel szolgálnak. Egyik oldalán hímezve: búza, búzavirág és
pipacs fölött: 1945 ÁPRI 8. Másik oldalán hímezve: parasztpárti jelvény
fölött és alatt: NÉPPEL A NÉPÉRT / NEMZETI PARASZTPÁRT /
SOPRONI SZERVEZETE.

65.72.1 / 1965

bányászsapka

1

Puha, fekete bársonysapka, hegyes, elején 3 pár sárgaréz
bányászgombbal, oldalán sárgaréz zenészjelvény. Az ajándékozó 194245-ig dobos volt a brennbergi bányászzenekarban, ott viselte ezt a sapkát.

1942

65.73.1 / 1965

bányászkabát

1

Fekete posztó fekete bársony díszítésekkel, sárgaréz gombokkal és
jelvényekkel. Az ajándékozó 1924-ben vette egy öreg bányásztól, aki kb.
1890-től viselte.

1890

65.74.1 / 1965

bányászbot

1

Hosszú, simára faragott, fekete nyélen sárgaréz, felfelé álló kampó.
Oldalain a bányászmunka jelenetei, hajlásában áttört bányászjelvény. Az
ajándékozó apjáé, Kolař Tamásé volt. A Ht.65.62.1-2-höz tartozik.

1860

65.75.1 / 1965

csákány / bányász-

1

Egészen elkopott, mindkét végén hegyes csákány, nyél nélkül.

1910

1910 körül

1945

65.75.2 / 1965

szénfúró / kézi

1

Hosszú, tízszögletű vasrúd, egyik végét a kalapács ellapította, a másik
végén lapos él. Kalapáccsal ütötték a kőzetbe és minden ütés után
fordítottak egyet rajta. Brennbergen az első világháború alatt kezdték
bevezetni a gépi fúrás primitív formáit, valójában 1920-ban sikerült
bevezetni, addig a fúrást ehhez hasonló eszközökkel végezték.

65.75.3 / 1965

szénfúró / hegye, gépi

1

Kerek vasrúd, tövénél négyszögletes a gépbe való befogásra. Végén lapos
él, ettől spirális, domború él fut a rúdon végig. A legelső gépfúrók közül
való Brennbergen.

1920 körül

65.75.4 / 1965

bányászlámpa / olaj

1

Lapos, körtealakú tartály, hajlított nyélen függ. A tartályon két nyílás, a
betöltésre és a lángnak. Az elsőben kanóc. Fent csavart kampó.

1880 körül

65.76.1 / 1965

karbidlámpa / bányász

1

Sárgaréz, két hengeres testből álló lámpa. Elől a tükör helyéről a tükör
hiányzik. A legelső brennbergi karbidlámpák közül való, zwickaui készítés.

1909

65.77.1 / 1965

bányászbot

1

Fekete, simára faragott nyélen felfelé álló sárgaréz kampó. Két oldalán a
bányászmunka jelenetei, hajlásában áttört bányászjelvény. Az ajándékozó
férje nagyapjáé, Krizek Antoné volt Brennbergben.

1840-1850

65.78.1 / 1965

kalap / csipke-

1

Alapja kerek fekete bársony. Szélén finom feketeszegélyű fehér csipke,
tetején aranyszínű csipke. Oldalt strucctoll. Bécsi gyártmány.

1910 körül

65.78.2 / 1965

kalap / strucctollas, női

1

Krémszínű brokátselyem és bársonykalap széles karimájában
körbetekerve hatalmas fehér strucctoll, oldalt két kisebb rózsaszínűre
festett strucctoll. Páris-bécsi cég gyártotta. Szilvásy Mártonné viselte.

1910 körül

65.78.3 / 1965

napernyő / csipke

1

Fehér tüll anyag, fehér selyemfonállal virágminta hímezve. Fekete nyél,
fehér elefántcsont fogóra rokokó jelenet festve, a fogón ezüstberakás.
Szilvásy Mártonnéé volt.

1910 körül

65.78.4 / 1965

ruha / női

1

Finom csipkéből egyszerű női ruha. Mellében és hátában bevarrott bővítés
és betét. Az anyag egyszerű csíkos csipkeszövés, a ruha fodrai és a
berakások díszesebb csipkéből. Szilvásy Mártonnéé volt.

1910 körül

65.78.5 / 1965

muff / csipkés

1

A muff tarka selyemanyagból készült. Széles csipkéje egészen finom
munka. Fekete bársonyrojtok. Szilvásy Mártonnéé volt.

1910 körül

65.78.6.1 / 1965

ruha / női, színházi

1

Sárga selyemruha. Fölötte fekete gyári csipke. Elől a mellkivágáson és a
gallér fehér csipke flitterrel. Szilvásy Mártonné Kulla Berta viselte 1915
körül.

1915

65.78.6.2 / 1965

kabát / színházi ruhához

1

Fehér csipke rövid ujjú kabáthoz, záródás nélkül. A szegélyekben fekete
selyemszalag van fűzve. Dr. Szilvásy Mártonné, Kulla Berta viselte.

1915 körül

1900 körül

1900 körül

65.79.1 / 1965

mente / díszmagyar

1

Vörös bársony, arany sújtásokkal és zsinórozás, széles nyestprém-gallér,
a kabáton és az ujjon végig nyestprém-szegélyezés, az ujjak vágása
mentén is. Elől széles aranyzsinór fogja össze a nyaknál. Dr. Szilvásy
Márton viselte 1900 körül. Farádi Dr. Szilvásy Márton (Sopron, 1853Sopron, 1918) ügyvéd, udvari tanácsos, országgyűlési képviselő, a soproni
Munkapárt elnöke.

65.79.2 / 1965

dolmány / díszmagyar

1

Krémszínű selyemanyagon arany virághímzés. Arany szegélyek, arany
zsinórozás és sújtások.

65.79.3 / 1965

süveg / díszmagyar

1

65.79.4 / 1965

tollbokréta / díszmagyar süveghez

1

65.79.5.1 / 1965

kard / díszmagyarhoz

1

65.79.5.2 / 1965

hüvely / kardé

1

65.79.6 / 1965

tok / kardé

1

65.79.7 / 1965

övzsinór / díszmagyar kardjához

1

65.80.1 / 1965

mente / díszmagyar

1

Vörös bársony. Arany zsinórozás, széles nyestprém-szegélyezés. Soproni
kalapos cég (Kübel) csinálta.
Hosszú, fehér tollbokréta. Forgója hiányzik. Bádoghenger tokban.
Préselt sárgaréz markolat. Hosszú görbe acélpenge, felső részén mindkét
oldalon vég 3 mély vércsatorna. A penge tövében cégjelzés.
Piros bársonyborítás, préselt és vésett sárgaréz lemez díszítésekkel. A
lemezen piros hamisékkövek. A felső lemezen török írás.
Sárga szarvasbőr tok, felül fémpánt záródással.
Arany zsinór. Derékrésze három ágból, belseje kanárisárga vászonnal
bélelve.
Fekete bársony fekete gombokkal, zsinórozással és sújtással. Gallérján és
a szegélyeken perzsa prém. Gerencsér József soproni szabó munkája.
Szilvássy Márton viselte.

1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

65.80.2 / 1965

dolmány / díszmagyar

1

Fekete virágmintás szövésű brokátselyem, fekete zsinórozással és
zsinórgombokkal. Gerencsér József soproni szabó munkája.

1900 körül

65.80.3 / 1965

nadrág / díszmagyarhoz

1

Szűk, fekete selyemtrikó nadrág fekete zsinórozással. Gerencsér József
soproni szabó munkája.

1900 körül

65.80.4 / 1965

süveg / díszmagyar

1

Fekete bársonysüveg, tetején fekete zsinórozás, körben széles perzsa
prém. Két fekete toll tartozik hozzá, Schlesinger Lipót soproni szűcs
munkája, cégjelzéses kalaptokban.

1900 körül

65.81.1 / 1965

tőr / török kardból készített

1

Pengéje egyik oldalán ezüst berakással díszes keretben arab vagy török
írás. Rövidre vágva, szarvasagancs nyéllel. Talán az I. világháborúban
alakították. Az eredeti kard 18. sz. végi lehetett.

1914

66.1.1 / 1966

pecsétnyomó / Soproni Takarékpénztár

1

Ólomdarabon sárgaréz pecsétnegatív: középen Szt. Mihály, körben a cég
megnevezése: SOPRONI TAKARÉKPÉNZTÁR / SOPRONER
SPARKASSA. Szilvásy Márton elnök hagyatéka.

1900 körül

66.1.2 / 1966

pecsételő / Soproni Takarékpénztár

1

Fa alapon ólom pecsétnegatív. Ovális koszorúban írás: SOPRONI
TAKARÉKPÉNZTÁR. Szilvásy Márton hagyatéka.

1900 körül

66.1.3 / 1966

pecsétnyomó / Soproni Takarékpénztár

1

Fémtömbön sárgaréz pecsétnegatív. Ovális keretben: SOPRONI
TAKARÉKPÉNZTÁR / SOPRONER SPARKASSA. Szilvásy Márton elnök
hagyatéka.

1900 körül

66.1.4 / 1966

pecsételő / Soproni Takarékpénztár

1

Fémtömbön sárgaréz pecsétnegatív. Ovális keretben: SOPRONI
TAKARÉKPÉNZTÁR / SOPRONER SPARKASSA. Szilvásy Márton elnök
hagyatéka.

1900 körül

1910 körül

1920 körül

66.1.5 / 1966

pecsétlenyomat / Szilvásy Mártoné

1

Pecsétviaszban köralakú pecsét lenyomata. A Szilvásy-címer körül:
FARÁDI DR SZILVÁSY MÁRTON M KIR UDVARI TANÁCSOS / DR
MARTIN SZILVASY DE FARÁD KGL UNG HOFRATH. A készítő
cégjelzésével (Drágakő és fémvésnök Adler Jakab Sopron) ellátott kerek
papírtokban.

66.2.1 / 1966

lámpa / borszesz

1

Alul dupla hengeres fémtartály. Fent hengeres üvegben visszahajlított
sárgaréz cső a lángcsap. A felső tartályon 2 csap a töltésre. Iskolai
célokra.

66.3.1 / 1966

váza / Soproni Tűzoltó Egylet

1

Fehérmázas cserépedény hasának egyik oldalán pecsétszerűen
kiképezve: tűzoltójelvény (2 csákány, sapka) körül: SOPRON 1891.

66.4.1 / 1966

pecsételő / Sopron községi bírája

1

Sárgaréz fej, fekete, esztergályozott fanyél. Sopron város nagy címere
körül: SOPRON SZAB KIR VÁROS KÖZSÉGI BÍRÓSÁGA.

19. század vége

66.5.1 / 1966

pecsételő / Végrehajtó Bizottság

1

Sárgaréz, nyél nélkül. OMN monogram körül: VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
128000.

19. század vége

66.6.1 / 1966

pecsételő / ismeretlen nemesi

1

Bronz. Nyele kis öntött Ámor, a pecsét. Címer: két mezőre osztva, a
felsőben liliom, az alsóban két csillag alatt jobb karban kard. Sisak, tollal.

1891

19. század

66.7.1 / 1966

pecsételő / ismeretlen nemesi

1

Vas, nyél nélkül. Pecsétje címer: három sisak, a középsőn sas, a két
szélsőn liliom. Alattuk koronás címerpajzs két mezőre osztva átlósan. A
felsőben sas, az alsóban fogaskerékszerű ábra.

19. század

66.8.1 / 1966

pecsételő / ismeretlen nemesi

1

Sárgaréz. Elefántcsont nyelén ezüstszálakból font gyűrű. Négszögletű
testen kissé elmosódott címer.

19. század

66.9.1 / 1966

pecsételő / mesterember

1

Sárgaréz kis nyéllel. Korona alatt kalapács, ásó és lapát, kétoldalt: L R.

19. század

66.10.1 / 1966

pecsételő / soproni kereskedők

1

Vas, ovális alap négyszögletű nyél. Horgony körül: INUNGS SIGILL DER
BÜRGL. GREISSLER ZU OEDENBURG 1849. Eredetileg a Soproni
Múzeum tulajdona volt, innen ellopták, Szombathelyre került, a Savaria
Múzeum adta vissza.

66.11.1 / 1966

bárca / fuvaros (homok)

2

Préselt négyszögletű rézlemez. Sopron 3 kis címere folött: SAND.

19. század vége

66.11.2 / 1966

bárca / fuvaros (föld)

2

Préselt négyszögletű rézlemez. Sopron kerek kis címere folött: ERDE.

19. század vége

66.11.3 / 1966
66.11.4 / 1966

bárca / fuvaros (fuvar)
bárca / fuvaros (törmelék)

1
1

Préselt négyszögletű rézlemezen: FUHR 797.
Kerek, préselt, fehér fémlemezen: H D SCHUT.

19. század vége
19. század vége

66.12.1 / 1966

szalag / nemzeti, Andrássy Gyuláé

1

Nemzetiszínű selyemszalag. Gr. Andrássy Gyula 1849-ben viselte, amikor
az osztrákok elől menekülve Nezsideren Proszka Károlynál megszállt.

66.13.1 / 1966

sapkarózsa / soproni hivatásos tűzoltó

1

Posztó alapra ezüstszállal hivatásos tűzoltócímer hímezve.

1920 körül

66.14.1 / 1966

csapatzászló / úttörő

1

Aranyszínű selyemrojtokkal szegett, dupla vászon nemzetiszínű zászló.
Egyik oldalán középen úttörőjelvény rávarrva, fölötte festve: A DOLGOZÓ
NÉPÉRT A HAZÁÉRT, alatta kivakarva: RÁKOSIVAL ELŐRE! Másik
oldalán hímezve: M N D SZ AJÁNDÉKA.

1950 körül

66.15.1 / 1966

zászló / Hegykői Vegyeskar

1

Arany zsinórral szegett dupla, mintásszövésű, krémszínű selyemzászló.
Felül a rúdhoz való erősítésre rézkapcsok. Egyik oldalán színes selyemmel
hímezve orgona mellett női szent, körülötte: HEGYKŐI RK. EGYHÁZI
VEGYESKAR / 1935. Másik oldalán hímezve: lyra.

1935

66.15.2 / 1966

zászlószalag / Hegykői Vegyeskar

1

Arany rojtokkal ellátott, dupla fehér selyemszalag, fent csokorba kötve.
Arannyal hímezve: BOLLA GÉZÁNÉ.

1935

66.15.3 / 1966

zászlórúd / Hegykői Vegyeskar

1

Esztergályozott, fehérre festett rúd, két része összecsavarva. Fent
rézgombon lyra csavarral ráerősítve. Felső részén horgok a zászló
felerősítésére és zászlószegek.

1935

66.16.1 / 1966

lampion / Gyarmati Ifjúság Napján tartott tüntetésről

1

Konzervdobozban gyertya, körülötte rajzlapon: BÉKÉT VIETNAMNAK!
Egyszerű nyél. 1966. április 23-án este a Gyarmati Ifjúság Napja előestjén
tartott hegykői felvonuláson és "vietnami őrtűz" gyújtáson használták.

1966

66.17.1 / 1966

zubbony / soproni önkéntes tűzoltó

1

Kék-fehér csíkos, erős vászonból készült. Rávarrott álzsebekkel, egyszerű
gombok, gallérja végein 1-1 tűzoltójelvény.

1930 körül

1849

1849

66.17.2 / 1966

pohár / sörös-, tűzoltó

1

Egyszerű cseréppohár barna mázzal, füllel. Elől kidomborított pajzson
festve tűzoltójelvény fölött és alatt: SOPRON / 1866-1926.

1926

66.18.1 / 1966

névcédula / katonai, Rhomberg ezredes

1

Sárgaréz lemezből, Ferenc József monogramjával ellátott dobozkában
cédulán az ezredes személyi adatai.

1900 körül

66.19.1 / 1966

sapka / Schlaraffia

1

Sárga-kék-fekete és piros selyemből varrt bohócsapka formájú sapka
schlaraff-jelvényekkel teleaggatva. Alul festve a gazdája neve: Ritter
Demostheles.

1920 körül

66.19.2 / 1966

sapka / Schlaraffia

1

Mint a 66.19.1, felírása nincs, jelvényeinek nagy része hiányzik.

1910 körül

66.19.3 / 1966

nyaklánc / Schlaraffia (Sempronia)

1

Kék-sárga szalagon préselt, zománcos sárgaréz lemezből Sopron címere.

1920 körül

66.19.4 / 1966

nyaklánc / Schlaraffia (Grazia)

1

Püspöklila selyemszalagon sárgaréz övénél felakasztott fehérfém szamár.
Az övön: GRAZIA 1574.

1920 körül

66.19.5 / 1966

nyaklánc / Schlaraffia

1

Kék-sárga selyemszalagon Uhu bagoly, a bagoly alatti jelvény hiányzik.

1920 körül

66.19.6 / 1966

nyaklánc / Schlaraffia (Wiener Neustadt)

1

Kék-sárga selyemszalagon préselt sárgaréz lemez bagoly, hasán címer,
lába alatt: NEOSTADIA.

1920 körül

66.19.7 / 1966

nyaklánc / Schlaraffia (Sopron)

1

Ezüstláncon bronzérem. Av: SEMPRONIA / PRO ARTE / ET SCIENTIS /
1596. Rev: művészpajzs körül: IN ARTE VOLUPTAS.

1920 körül

66.20.1 / 1966

pincelámpa

1

Sárgaréz lemez, középen üvegcilindert oldalt 3 sárgaréz drótpánt tart.
Gyertyát állítottak bele.

1900 körül

66.21.1 / 1966

tűzjelző készülék / utcai

1

Öntöttvas doboz a tűzjelző telefon elhelyezésére. Elején kerek nyílás,
ennek rézlemezét benyomva a lelógó láncot meghúzva myitották ki az
ajtót. A Halász u. 11. sz. ház utcai falán volt elhelyezve.

1910

66.22.1 / 1966

tűzoltókabát / nyári, hivatásos

1

Krémszínű szövetből varrt kabát négy zsebbel, süllyesztett gombolással,
fekete bársonygallérral. Zepko Ferencé volt.

1920 körül

66.22.2 / 1966

tűzoltókabát / téli, tiszti, hivatásos

1

Világoskék szövet süllyesztett gombolással, fekete bársonygallérral, ujjain
3-3 arany csík rangjelzéssel. Zepko Ferencé volt.

1920 körül

66.22.3 / 1966

tűzoltósapka / nyári, tábori, hivatásos

1

Hegyes, puha sapka szürke szövetből, elején piros alapon aranyszálakkal
tűzoltójelvény.

1920 körül

66.22.4 / 1966

tűzoltósapka / téli, tábori, hivatásos

1

Szürke posztóból vartt sapka, elől piros alapon aranyszállal tűzoltójelvény
és két réz tűzoltógomb.

1920 körül

66.22.5 / 1966

vállap / városi tűzrendészeti felügyelő

2

Aranyzsinórral szegett piros bársonyalapon 3 aranycsík és egy
tűzoltógomb.

1920 körül

66.22.6 / 1966

vállap / járási tűzrendészeti felügyelő

2

Aranyzsinórral szegett kék bársonyalapon egy széles és egy keskenyebb
aranycsík és egy tűzoltógomb.

1920 körül

66.22.7 / 1966

zászlószeg / soproni tűzoltók zászlajáról

1

Sárgaréz lemez. Címerpajzs felett korona, mellette koszorú, a pajzson:
Sopron tűzo.pság.

1900 körül

66.22.8 / 1966

gomb / tűzoltó-

6

Sárgaréz lemezből készített gomb hivatásos tűzoltók egyenruhájára. Fent
préselt hivatásos tűzoltójelvény: égő fáklya alatt kis magyar címer, mögötte
keresztben két csákány.

1920 körül

66.22.9 / 1966

gomb / tűzoltó-

7

Sárgaréz gomb hivatásos tűzoltók sapkájára és zubbonyára. Elől
hivatásos tűzoltójelvény.

1920 körül

66.23.1 / 1966

jelvény / tűzoltó-, hivatásos

1

Piros posztóalapon aranyszállal kivarrt kis magyar címer fölött égő fáklya,
mögötte keresztben két csákány. A zubbony gallérjára varrták.

1920 körül

66.24.1 / 1966

hamutartó / reklám-, Steiner József téglagyáros

1

Egyszerű hamutartó égetett agyagból, peremén: STEINER JÓZSEF /
GŐZTÉGLAGYÁRA SOPRON.

1920 körül

66.25.1 / 1966

jelvény / sapka-, hivatásos tűzoltó

1

Préselt fehérfémlemez. Sopron címere körül: SOPRON / SZAB. KIR.
VÁROS HIV. TŰZOLTÓSÁGA.

1920 körül

66.26.1 / 1966

bélyegző / Concordia dalárda

1

Fekete, esztergályozott nyélen gumibélyegző: lyra mellett: 1906, körülötte:
M. G. V. CONCORDIA FÉRFIDALEGYESÜLET SOPRON.

1906

66.26.2 / 1966

jelvény / emlék-, honvédnapi

1

Papír, fénykép. A 18-as emlékmű fényképe alatt: 18-as honvédnap. 1933.
máj. 7. Hátlapján: körbélyegző: A VOLT M KIR SOPRONI 18. HGYE
BAJTÁRSI KÖRE.

1933

66.27.1 / 1966

gyűrű / I. világháborúból

1

Széles, fényes vasgyűrű PRO PATRIA 1914 felírással.

1914

66.28.1 / 1966

csillagtérkép / iskolai használatra

1

Karton. Középen szögbeosztás mögött az északi égbolt csillagainak rajza
forgatható, kerek lapon. Lent balra a hét napjai mögött forgatható dátumlap, jobbra a hét napjai mögött forgatható holdképek. Felírása: Der
gestrinte Himmel gegen Norden oder die Sternen Uhr.

66.29.1 / 1966
66.29.2 / 1966

névjegy / Anton Krager
névjegy / Pintér Ignác

1
1

66.29.3 / 1966

névjegy / Andreas Graf

1

66.29.4 / 1966
66.29.5 / 1966

névjegy / Fitz Jakobi
névjegy / Josef Hienschrodt

1
1

66.29.6 / 1966

táncrend / báli

1

66.29.7 / 1966

táncrend / báli

1

Rézcsattal s fehér selyemzsinórral ellátott kartonborítóban nyomtatott
táncrend.

19. század vége

66.29.8 / 1966

táncrend / báli

1

Fényes, fehér papíron aranyszínű díszes keretben a fedőlapon: TanzOrdnung, belül nyomtatott táncrend. Készítette: Reichards, Adolf, Sopron.

19. század 2. fele

1

Aranyozott piros selyembe kötött, többlapos, nyomtatott táncrend, a
címlapon: 1876 "CSAK SZOROSAN" Januar. A kétlapos táncrend után a
Magyar virágnyelv szótára olvasható. A könyvecskéhez lila selyemzsinóron
ceruza tartozik.

1876

66.29.9 / 1966

táncrend / báli

Fehér papíron horgony alatt nyomtatva: Anton Krager Commis.
Fehér papír közepén nyomtatva: Pintér Ignácz.
Piroskockás kártyapapíron nyomtatva: Andreas Graf Neustiftgasse 22.
Oedenburg.
Sötétszürke papíron zöld és piros színnel festve: Fritz Jacobi.
Szürke papíron díszes keretben nyomtatva: Josef Hienschrodt.
Kis kartonborítón világoskék selyemzsinór, rézcsat. Rajta színes
dombornyomással virágok és: Tánczrend. Belül nyomtatott táncrend.

18/19. század

19. század vége
19. század vége
1900 körül
19. század vége
19. század vége
1895

66.29.10 / 1966

táncrend / báli

1

Fehér kartonlapon nyomtatott, címlapján dombornyomásos dísz. Fehér
zsinór, rézkapocs. Készítette: Röttig Gusztáv, Sopron.

1897

66.29.11 / 1966

táncrend / báli

1

Zöld selyemkötésen arany nyomással: XVIII. Touristen-Kränzchen der
Section Wr. Neustadt d. Ö. T. C. 5. Februar 1898. Belül többlapos,
nyomtatott táncrend.

1898

66.29.12 / 1966

táncrend / soproni tornászbál

1

Fehér kartonon nyomtatott, rézcsatban kis ceruza. Címlapján: A soproni
tornászok / Tánczvigalma / 1900 január 27. Készítette: Jekel Conrád,
Sopron.

1900

66.29.13 / 1966

táncrend / soproni kereskedőifjak bálja

1

Zöld kartonlapon aranyozott szecessziós dombornyomás. Címoldalán:
TÁNCZ- / REND / Soproni Kereskedő / Ifjak Bálja / 1903. Február 7.
Készítette: Hünner Rajmund, Sopron.

1903

66.29.14 / 1966

táncrend / Soproni Férfidalkör

1

Szecessziós dombornyomású, fehér kartonborítón fehér selyemzsinór,
rézcsat. Címoldalán: Soproni Férfidalkör / TÁNCZREND / 1903. február
14. Készítette: Török és Kremszner nyomda, Sopron.

1903

1

Sárgaszínű selyemre arannyal nyomott színlap. "Győrffy Ida jutalomjátéka.
/ Nemzeti Szinészet / Csornán, a "korona vendéglő " nagytermében / ma
hétfőn 1882 október 9-én itt először adatik / A CZIGÁNY / Népszinmü 3
felv. Írta: Szigligeti. /". ... Szereposztás. Készítette: Neuman Salamon,
Csorna.

1882

1904

66.30.1 / 1966

színlap / selyem-

66.31.1 / 1966

ezüstkoszorú / Kossow Ernő

1

Ezüstkoszorú, szalagján vésve: A SOPRONI ZENEEGYESÜLET / 75 éves
/ JUBILEUMA ALKALMÁBÓL / DR KOSSOW JENŐ / urnak / AZ
EGYESÜLET NAGYÉRDEMŰ KARNAGYÁNAK / 1904 /. A szalag jobbfele
hiányzik.

66.32.1 / 1966

ezüstkoszorú / Marusák Pál

1

Ezüstkoszorú rézszalaggal. A szalagon: "Marusák Pál / igazgatónak / 25
éves / igazgatói / működése / alkalmából / tisztelete / jeléül / a soproni / áll.
felsőbb / leányiskola / tanári kara / 1888-1913/.

1913

66.33.1 / 1966

ezüstkoszorú / Hoffmann Pál

1

Ezüstkoszorú, szalagján: "Nagys / Hoffmann Pál / egyt. tanár urnak / 25
éves jubileuma / alkalmával / 1885 86 / évi hallgatói /.

1886

1908

1908

66.34.1 / 1966

ezüstkoszorú / Rakitta Samu

1

Ezüstkoszorú, szalagján: "Rakitta Samu igazgatónak / 30 éves tanítói
jubileuma emlékéül / A ruttkai áll. isk. gondnoksága. / Ruttka községe. Volt
növendékei. / Ruttka / 1908 / junius /". A koszorú leveleire nevek vannak
vésve.

66.34.2 / 1966

tartó / ezüstkoszorújé

1

Vastag bársonyalap (vörös) a koszorú formájára kiképezve, hátul
kartontámasztó.

66.35.1 / 1966

cilinder / (kalap)

1

66.35.2.1 / 1966
66.35.2.2 / 1966

tok / cilinderé
tok / cilinderé

1
1

Fekete bolyhos anyag, fehér selyembéléssel. A bélésen arany nyomással:
Petrik József Sopronban. Hódszőr.
Fekete karton a cilinder formájára alakítva.
Fekete karton a cilinder formájára alakítva.

19. század közepe
1900
1900

66.36.1 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Rajta arany festéssel, folyóírással:
"A 76-os hősök emlékének / A Soproni Hadastyán Egyesület". Egyik végén
cégjelzés. Készítette: Raffensperger Ferenc, Sopron.

1920-1930

66.36.2 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Fekete selyem arany rojtokkal, arany festéssel: "Dem Helden / des ehem.
I. R. 76 Die Kameraden / des ehem I. R. 48".

1920-1930

66.36.3 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Galambszürke, csíkosszövésű selyem arany rojtokkal, rajta arany
festéssel: "IN TREUER KAMERADSCHAFT KAMERADSCHAFTBUND
DES EHE M. J. R. 76. WIEN WR. NEUSTADT." Két végén arany írással
cégjelzés: JESUITENGARTEN.

ismeretlen

66.36.4 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Galambszürke, csíkosszövésű selyem arany rojtokkal, arany festéssel,
folyóírással: "Hőseink emlékére A volt 76-os gy.ezred bajtársi köre". Egyik
végén cégjelzés arany folyóírással.

1920-1930

66.36.5 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal, arany nyomtatott írással: "A HŐS
76-OSOK DICSŐ EMLÉKÉNEK".

1920-1930

66.36.6 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Galambszürke, csíkosszövésű selyem arany rojtokkal, arany folyóírással,
festve: "Atyáink emlékére 76-os hadiárvák". Egyik végén cégjelzés.
Készült: Jezsuita-kert, Sopron.

1920-1930

66.36.7 / 1966

koszorúszalag / 76-os honvédemlékmű

1

Galambszürke, csíkosszövésű selyem arany rojtokkal. Arany festéssel,
folyóírással: "Hős bajtársainknak szeretettel A volt 76-os gy.ezred Bajtársi
Köre." Egyik végén cégjelzés. Készítette: Raffensperger Ferenc, Sopron.

1920-1930

66.37.1 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal, rajta arany festéssel, nyomtatott
betűkkel: "A dandár testvérezred hőseinek a volt 48-asok". Egyik végén
cégbélyegző.

1920-1930

66.37.2 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Zöld-sárga selyemszalag arany rojtokkal, arany nyomtatott betűkkel festve:
"DEN TAPFEREN KAMERADEN / DIE EHEMALIGEN 18-ER U.13-ER
HONVED FREISTADT RUST". Egyik végén arany betűkkel cégjelzés.

1920-1930

66.37.3 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Kék-sárga selyemszalag felül csokorra kötve, arany rojtokkal, arany
festéssel: "A hős 18-asoknak Kőszeg szab. kir. város".

1920-1930

66.37.4 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Zöld, csíkosszövésű selyemszalag arany rojtokkal, arany festéssel,
folyóírással: "A hősi halált halt 18 asoknak A 4./II. zlj. nevében". Egyik
végén arany betűkkel cégjelzés.

1920-1930

66.37.5 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Piros-sárga selyemszalag fehér béléssel. Arany papírbetűk ragasztva.

1920-1930

66.37.6 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal. Arannyal festve: "A HŐS 18-AS
HONVÉDEKNEK A SOPRONI KATONAI HADASTYÁN EGYESÜLET".
Egyik végén arany betűkkel cégjelzés.

1920-1930

66.37.7 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Zöld selyemszalag arany rojtokkal. Felül nemzetiszínű selyemből csokor
rákötve. Arany festéssel, folyóírással: "A 18-as hősöknek bajtársi
szeretettel a volt 11-es Vadászok Bajtársi Szövets. Győr". Végén arany
betűkkel cégjelzés.

66.37.8 / 1966

koszorúszalag / 18-as honvédemlékmű

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal, arany festéssel: "HŐSÖK
EMLÉKÉRE A VOLT 18-AS HONVÉDEK".

66.38.1 / 1966

koszorúszalag / Ágfalvi felkelők

1

Nemzetiszínű selyem arany rojtokkal, arany festéssel: "A M. KIR.
BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLA TANÁRI KARA".

1922

66.38.2 / 1966

koszorúszalag / Ágfalvi felkelők

1

Piros-fehér selyem arany rojtokkal, arany festéssel: "A HŰSÉG
HŐSEINEK A HŰSÉG VÁROSA".

1922

66.38.3 / 1966

koszorúszalag / Ágfalvi felkelők

1

Kék-sárga selyem, ferdén levágott végein arany rojtok. Ezüst festéssel,
folyóírással: "Hálás kegyelettel Herceg Esterházy Pál".

1922

66.38.4 / 1966

koszorúszalag / Ágfalvi felkelők

1

Piros-sárga-kék selyem arany rojtokkal, arany festéssel: "Hálás kegyelettel
Sopronvármegye közönsége". Cégjelzés: Simon virágkertész.

1922

66.38.5 / 1966

koszorúszalag / Ágfalvi felkelők

1

Piros-fehér selyem arany rojtokkal, arany festéssel: "A HŰSÉG
HŐSEINEK SOPRON SZAB. KIR. VÁROS KÖZÖNSÉGE".

1922

66.39.1 / 1966

koszorúszalag / Hősi emlékmű

1

Zöld selyem arany rojtokkal, arany festéssel, folyóírással: "Kegyelete jeléül
A volt 11-es vadászok bajtársi szövetsége". Cégjelzés. Készítette:
Reichart, Sopron.

1920-1930

66.39.2 / 1966

koszorúszalag / Hősi emlékmű

1

Szürke selyem arany rojtokkal, arany festéssel, folyóírással: "A hős
bajtársaik emlékére A szanyi bajtársok".

1920-1930

66.39.3 / 1966

koszorúszalag / Hősi emlékmű

1

66.39.4 / 1966
66.40.1 / 1966
66.40.2 / 1966
66.40.3 / 1966
66.40.4 / 1966
66.40.5 / 1966
66.40.6 / 1966
66.40.7 / 1966
66.40.8 / 1966
66.40.9 / 1966
66.40.10 / 1966
66.40.11 / 1966

koszorúszalag / Hősi emlékmű
zseton / 5-ös
zseton / 10-es
zseton / 10-es
zseton / 25-ös
zseton / 50-es
zseton / 100-as
zseton / 250-es
zseton / 500-as
zseton / 1000-es
zseton
zseton

1
43
7
8
16
23
28
23
12
3
6
2

66.41.1 / 1966

zseton

25

Kék-fehér selyem arany rojtokkal, arany írással: "A világháború hősi
halottai emlékének Kegyelete jeléül Vasvármegye közönsége".
Kék-fehér selyem, felül csokorra kötve. Arany festéssel: kopott írás.
Kerek, világos csontlap. Mindkét oldalán: 5.
Kerek, piros csontlap. Mindkét oldalán: 10.
Kerek, sötétpiros csontlap. Mindkét oldalán: 10.
Kerek, sötétlila csontlap. Mindkét oldalán: 25.
Kerek, világosszínű csontlap. Mindkét oldalán: 50.
Kerek, piros csontlap. Mindkét oldalán: 100.
Kerek, kék csontlap. Mindkét oldalán: 250.
Kerek, világos csontlap. Mindkét oldalán: 500.
Piros csontlap. Mindkét oldalán: 1000.
Kerek, világos csontlap.
Lila, kerek csontlap, mindkét oldalán fehér gyűrűk.
Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán: SPIELMARKE, másikon császári
sas.

1920-1930

1920-1930

1920-1930
1920-1930
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1860 körül

66.41.2 / 1966

zseton

22

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban sólyom, a másikon:
SPIEL-MARKE.

1860 körül

66.41.3 / 1966

zseton

12

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
elefánt.

1860 körül

66.41.4 / 1966

zseton

8

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
kutyafej.

1860 körül

66.41.5 / 1966

zseton

10

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
medve.

1860 körül

66.41.6 / 1966

zseton

1

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
kutya.

1860 körül

66.41.7 / 1966

zseton

1

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
Fortuna.

1860 körül

66.41.8 / 1966

zseton

1

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
sapka.

1860 körül

66.41.9 / 1966

zseton

2

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
gólya.

1860 körül

66.41.10 / 1966

zseton

8

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
hal.

1860 körül

66.41.11 / 1966

zseton

7

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
csillag.

1860 körül

66.41.12 / 1966

zseton

8

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
hattyú.

1860 körül

66.41.13 / 1966

zseton

5

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
3 kártyalap.

1860 körül

66.41.14 / 1966

zseton

6

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
szélmalom.

1860 körül

66.41.15 / 1966

zseton

3

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
Fortuna.

1860 körül

66.41.16 / 1966

zseton

3

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
teve.

1860 körül

66.41.17 / 1966

zseton

7

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
kutya.

1860 körül

66.41.18 / 1966

zseton

1

Kerek, sárgaréz érem. Egyik oldalán koszorúban: SPIEL-MARKE, másikon
kürt.

1860 körül

66.42.1 / 1966

robotjegy

4

Kékszínű, kerek üveg, egyik oldalán sarló, másikon G A monogram. A
zborói Aspermont uradalom gyalogrobotjegye.

19. század 1. fele

66.42.2 / 1966

robotjegy

1

Világos, kerek üveg, egyik oldalán sarló, másikon G A monogram. A zborói
Aspermont uradalomból.

19. század 1. fele

66.42.3 / 1966

robotjegy

5

Barna, kerek üveg, egyik oldalán kocsikerék, másikon G A monogram. A
zborói Aspermont uradalom fogatos robotjegye.

19. század 1. fele

66.43.1 / 1966

robotjegy / Esterházy-birtokról

2

Fehérszínű kartonra copfstílű keretben nyomtatva: Herrsch. Loccenhaus /
E / 1 Hand-Robath / Liebing. /

18. század 2. fele

66.44.1 / 1966

vízfestékgomb / fehér

1

Kerek, fehér festékgomb, felső fele gyűrűzve, belül domború betűkkel:
Cézár. Césár Gyula festőé volt.

66.44.2 / 1966

vízfestékgomb / hús, okker

1

Kerek, okkerszínű festékgomb, felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapíron: "Hungária" / vízfesték / Hús okker / Césár / Sopron.

1925

66.44.3 / 1966

vízfestékgomb / égetett okker, Hungária

1

Okkerszínű festékgomb, felső részén domború betűkkel: CÉSÁR, alul
kerek védjegypapír.

1925

66.44.4 / 1966

vízfestékgomb / sziderin, Hungária

2

Barnaszínű festékgomb, felső részén domború betűkkel: CÉSÁR, alul
kerek védjegypapír.

1925

66.44.5 / 1966

vízfestékgomb / okker világos, Hungária

1

Okkerszínű festékgomb, felső részén domború betűkkel: CÉSÁR, alul
kerek védjegypapír.

1925

66.44.6 / 1966

vízfestékgomb / hegykék, Hungária

1

Kék festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.7 / 1966

vízfestékgomb / horgany zöld, Hungária

1

Zöldszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.8 / 1966

vízfestékgomb / citromsárga, Hungária

1

Zöldessárga festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.9 / 1966

vízfestékgomb / barna lakk, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.10 / 1966

vízfestékgomb / vandy barna, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.11 / 1966

vízfestékgomb / szépia színezett, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.12 / 1966

vízfestékgomb / szépia vörös, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.13 / 1966

vízfestékgomb / őzbarna, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.14 / 1966

vízfestékgomb / satinober, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.15 / 1966

vízfestékgomb / hús szín, Hungária

1

Világosbarna festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.16 / 1966

vízfestékgomb / hús okker, Hungária

1

Barnásszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.17 / 1966

vízfestékgomb / aranyokker, Hungária

1

Világosbarna festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

ismeretlen

66.44.18 / 1966

vízfestékgomb / karmin 2, Hungária

1

Bordószínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.19 / 1966

vízfestékgomb / égetett okker, Hungária

1

Okkerszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.20 / 1966

vízfestékgomb / krapp lakk, Hungária

1

Barnaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1924

66.44.21 / 1966

vízfestékgomb / cinóber 3, Hungária

1

Pirosszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.22 / 1966

vízfestékgomb / mangán viola, Hungária

2

Lilaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.

1925

66.44.23 / 1966

vízfestékgomb / krómsárga 1, Hungária

1

66.44.24 / 1966
66.44.25 / 1966
66.44.26 / 1966
66.44.27 / 1966
66.44.28 / 1966
66.44.29 / 1966
66.44.30 / 1966
66.44.31 / 1966
66.44.32 / 1966
66.44.33 / 1966
66.44.34 / 1966

vízfestékgomb / krómsárga 1, Hungária
vízfestékgomb / kadmium 2, Hungária
vízfestékgomb / cinóberzöld 2, Hungária
vízfestékgomb / Hooker zöld 2, Hungária
vízfestékgomb / chromoxid zöld 1, Hungária
vízfestékgomb / zöld föld, Hungária
vízfestékgomb / krómoxid zöld, Hungária
vízfestékgomb / cinóberzöld 1, Hungária
vízfestékgomb / mitiszzöld, Hungária
vízfestékgomb / Payne szürke, Hungária
vízfestékgomb / ezüst, Hungária

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

66.45.1 / 1966

medaillon / I. világháborús

1

66.45.2 / 1966

levelezőlap / I. világháborús

1

Nyírfakéregből készített levelezőlap egyik oldalán Szekér József
karácsonyi üdvözlete a frontról szüleinek, másikon címzés, pecsétek,
hivatalos feljegyzések.

1915

66.46.1 / 1966

tok / díszoklevélé, Lunkányi János

1

Világos horganylemezből készült lapos téglalap alakú tok. Fedele két
csuklón nyílik és egy pánttal záródik. Fedelén kerek kidomborodás a
pecsét számára.

1831

66.46.2 / 1966

oklevél / Lunkányi János számára

1

Pergamenre díszes klasszicista keretbe írt latin nyelvű szöveg. Folio alakú
4 lap = 8 oldal. Eleje és vége hiányzik a pecséttel együtt. I. Ferenc adta ki.

1831

1

Egyszerű keretben latin nyelvű irat. I. Ferenc adományairól tudósítja. Folio
10 lap = 20 oldal. Selyemzsinórral fűzve, a szöveg végén a 18. oldalon
aláírás, mellette a zsinór végén a váradi káptalan dombornyomású
papírpecsétje. Nemességét ismerik el.

1832

66.46.3 / 1966

oklevél / Lunkányi Jánosnak a váradi kanonoktól

Sárgaszínű festékgombon felül domború betűkkel: CÉSÁR, alul kerek
védjegypapír.
Sárga festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Sárga festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Zöld festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Szürke festékgombon: CÉSÁR, védjegypapír.
Ezüst festékgombon: CÉSÁR.
Kerek, kinyitható lemez medallionban két férfi fényképe. Fedelén: EIN /
TEURES HAUPT / GAB ICH FÜRS / VATERLAND.

1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1915

66.46.4 / 1966

polgárlevél / soproni, Lunkányi Jánosé

1

Egyszerű keretben magyar nyelvű írás, mely tudtul adja, hogy Lunkányit
soproni polgárrá fogadták. Alul Proszvimmer Lajos jegyző aláírása és a
város papírpecsétje.

1845

66.46.5 / 1966

okirat / nemesi oklevél kihirdetése, Lunkányi Jánosé

1

Papír, magyar nyelvű írás. Kiírás Sopron vármegye gyűlésének
jegyzőkönyvéből, Lunkányi János nemesi oklevelének kihirdetéséről.
Thalabér Ignác levéltárnok és jegyző aláírása és pecsétje.

1831

66.46.6 / 1966

okirat / nemesség kihirdetése, Lunkányi János (Zala
megye)

1

Papír, magyar nyelvű szöveg. Zala vármegye közgyűlésének
jegyzőkönyvéből kivonat, melyen kihirdették Lunkányi János nemesi
adománylevelét, ezt elfogadták és a megyei nemesek sorába iktatták.

1831

66.46.7 / 1966

okirat / Lunkányi János (Zala megye) táblabíró esküje

1

Papír, magyar nyelvű szöveg. Részes kiírás Zalamegye közgyűlésének
jegyzőkönyvéből, melyen Lunkányi János letette a táblabírói esküt, és a
megye táblabírái sorába iktatták.

1833

66.46.8 / 1966

oklevél / Lunkányi János táblabíróé

1

Papír, magyar nyelvű szöveg. Részes kiírás Zalamegye közgyűléséből,
melyen Lunkányit táblabírónak iktatták.

1833

66.46.9 / 1966

okirat / Lunkányi Károly miniszteri fogalmazó
kinevezése

1

Papír, magyar nyelvű kézírás. Deák Ferenc igazságügyminiszter tudósítja
Lunkányi Károlyt, hogy fizetéses fogalmazóvá nevezte ki. Deák sk.
aláírása.

1848

66.46.10 / 1966

okirat / Lunkányi Károly udvari tanácsos kinevezése

1

Papír, latin nyelvű kézírás, díszes fejezet és kívül díszes címzés. Lunkányi
Károly udvari tanácsossá való fogadásáról tudósít. Kívül V. Ferdinánd
nagy papírpecsétje.

1846

66.46.11 / 1966

okirat / Lunkányi Károly névváltoztatása

1

Papír, latin nyelvű kézírás. Tudósítja a kancellária, hogy Lunkányi János
felvette a Lunkányi nevet, és ő is felveheti.

1830

66.46.12 / 1966

okirat / Sopronmegyei járvány-küldöttség jelentése

1

Papír, magyar nyelvű kézírás. Az 1831/32-es epemirigy nyavalya idejére
kiküldött vármegyei küldöttség beszámolója. Jegyzőkönyvi kivonat.

1832

66.46.13 / 1966

okirat / Töpler család családfája

1

Papír, tintarajz és kézírás, német nyelvű. 1719-től, Töpler Gottfried-től a
készítés idejéig rajzolja föl a család származási rendjét.

1880 körül

66.47.1 / 1966

söralátét / soproni

1

Kerek, kemény kartonpapír, felső felén díszes keretben zöld betűkkel
nyomtatva: SOPRONI / IDÉNYSÖR / SÖRBEN AZ EGÉSZSÉG.

1930 körül

66.47.2 / 1966

söralátét / soproni

1

Vastag, kemény kartonlap, kerek. Felső felén zöld betűkkel: SOPRONI /
EXPORT SÖR / Sörben az egészség

1930 körül

66.48.1 / 1966

szódásüveg / soproni

1

Kisméretű, fehér üvegpalack fehérfém kupakkal. A kupakra vésve, az
üvegre negatíve maratva: SOPRONI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK
SZIKVIZGYÁRI SZÖVETKEZETE.

1930 körül

66.49.1 / 1966

táncrend / Patvarista bál

1

Meggypiros bőrkötésben végein lepecsételt, selyemzsinórral összefűzött
lapok. A fedőtáblák selyemszalaggal vannak összefűzve és kis ceruza
zárja.

1876

66.50.1 / 1966

dialemez / sör-mozireklám

2

Üveglemez, fekete papírkeretezéssel. Színes sörösüveg mellett színes
betűkkel: Porter sör / a sörök királya / Táplál! / Gyógyít! /
Nyugatmagyarországi Serfőzde és Malátagyár rt. A keretben Lobenwein
fényképész cédulája. Készítette: Lobenwein Harald, Sopron.

66.51.1 / 1966

építési áldozat / Polgári otthon tornyából

1

Vaslemez dobozkában papíron kézírással az építési alkalom jelzése és az
építők, építtetők nevei. Mellette korabeli pénzérmék. A Balfi utcai polgári
otthon tornyán lévő gömbben találták renoválás közben.

66.52.1 / 1966

bélyegző / "A soproni ipar 100 éve" kiállítás

1

66.53.1 / 1966
66.54.1 / 1966

pecsételő / Sopron városi múzeum
jelvény / dalos-, lyra

1
1

66.55.1 / 1966

tűzoltósisak / önkéntes

1

Kerek, kemény bőrsisak, tetején vastag bőrtaraj. Ellenzője körben
sárgaréz lemezzel szegve. Bőr állszíj, belül bőrtartók az ütés erejének
felfogására.

1920

1850

1919

Fa, esztergályozott fanyél. Gumi pecsételő: A "SOPRONI IPAR 100 ÉVE"
KIÁLLÍTÁS / 1948 szeptember 18-26 / Főrendező-Bizottság.
Nyél nélkül, csak a gumiszalag: SOPRONI VÁROSI / MÚZEUM.
Sárgaréz öntvény, vastag lapon lyra.

1930 körül

1893
1948
1948
1930

66.56.1 / 1966

rajzmappa / Tóth Ágostoné

1

Tóth Ágoston olmützi várbörtönben készült rajzainak mappája. Rómer
Flóris, szintén olmützi fogoly készítette a várbörtönben. Vörös plüssel
borított keménytábla, sarkain papírkivágásos díszítés, közepén
papírkivágással T Á monogram. Selyemkötés.

66.57.1 / 1966

zászló / vörös, 1919. május 1-ről

1

Egyszerű vörös vászonanyagból hosszú zászló, középen összevarrva,
szegve. Alsó vége ékalakra kiképezve. Felül el van vágva. Egyik alsó
sarkában fehér pamuttal: 1. MAI 1919.

66.57.2 / 1966

karszalag / vörös, 1919

1

66.57.3 / 1966

gomb / vörös, 1919. május 1-ről

1

66.57.4 / 1966

jelvény / 1919. május 1.

1

Rézlemezből készített kerek jelvény, elején papírbetéten Biró
plakátfigurája alatt: MÁJUS 1. 1919.

1919

1935

Puha, világosvörös pamutszövetből varrt karszalag.
Egyszerű, fekete gomb vörös szövettel bevonva. 1919-ben a május 1-jei
felvonuláson használták.

1919
1919

66.58.1 / 1966

fényképalbum / Fényi cserkészcsapat

1

Egyszerűen kötött fényképalbumban fényképek a csapat életéből és ezek
magyarázó szövegei. A csapat tagjai ajándékozták Ringhofer Mihálynak. A
"Páter Fényi" 360. sz. cserkészcsapat a Concordia katolikus népszövetség
csapata volt.

66.59.1 / 1966

karbidlámpa / (Lampe, Karbidlampe)

1

Kerekded, hengeres sárgaréz test két darabból. Elől lángcsap és kampó a
fényellenző számára, felül pánton horog.

1920 körül

66.60.1 / 1966

kézifúró / bányász (Handbohrer)

1

Hosszú, hengerded vas, oldalán csavarmenet. Alsó végén élben, felső
végén lapos ütközőben végződik, itt verték a kalapáccsal. Brennbergben
1935-ig használtak kézifúrót.

1910 körül

66.60.2 / 1966

légkalapács / bányász (Pickhammer)

1

Hengeres, négyzetalapú hegyben végződő vas, felső harmadán széles
övvel, itt illesztették a gépbe. Brennbergbányán 1935-ben használtak
először légkalapácsot, ez a legelső típus tartozéka.

1935

66.60.3 / 1966

sarufejsze / bányász (Scharhocken = völgyelő fejsze)

1

Bányaács fejszéje a gerendázat összefaragásához. Hosszú fejszetest,
keskeny, rövid éllel. Nagy nyílás a nyél számára. Edzett vas.

1910 körül

66.60.4 / 1966

csákány / bányász- (Krampen)

1

Rövid, mindkét végén hegyes csákány, középen nagy nyílással a nyélnek.

1910 körül

66.60.5 / 1966

csákány / bányász- (Krampen)

1

Rövid, mindkét végén hegyes csákány, középen nagy nyílással a nyélnek.

1910 körül

66.61.1 / 1966

újságtartó / kávéházi

1

Vékony bambuszkeret, alumínium nyél, rézkapcsok. Az újság kézben
tartására szolgált. A nyél egyik oldalán reklám: KLAUSZ RUDOLF /
villamossági és műszaki vállalat / Sopron, Előkapu 7. Tel. 834. Másik
oldalán: Nikotex.

1930 körül

66.62.1.1 / 1966

farbőr / bányász (Arschleder, Hinterleder)

1

Lekerekített, háromszög alakú, vékony, finom, de erős bőr, feketére
fényeződve, felül szíj csatokkal. A múlt század végéig használták a
bányában, derékon hátrakötve, azóta csak mint az egyenruha kiegészítése
szerepelt, ünnepi alkalmakkor. Wikebil Józsefé volt.

1900 körül

66.62.1.2 / 1966

csat / farbőré

1

Sárgaréz csat két tűvel, felül bányászjelvény: keresztbe fektetett két
kalapács.

1900 körül

66.62.2 / 1966

bányászcsákó / (Tschako)

1

Kerek, szabályos hengeralakú, fekete szövetcsákó keskeny
szemellenzővel. Elől kis réz- és nagyobb zsinórgomb bányászjelvénnyel.
Wikebil Józsefé volt. Ünnepi alkalmakkor használták.

1900 körül

1

Fekete szövet, felfelé keskenyedő, kissé előreeső, hengerded csákó
keskeny szemellenzővel, állszíjjal. Elől nagy rézveret: koszorúban
bányászjelvény, erre erősítve nagy rézgomb fekete alapon réz
bányászjelvénnyel, s ezen fekete tollbokréta. A bányászzenekar tagjai
használták. Wikebil Józsefé volt.

1900 körül

Három csíkból összevarrt piros-fehér-zöld selyem, alul három pamut,
nemzetiszínű bojttal. Felül a fehér részen bélyegzőlenyomatok: 1.
Középen címer, körülötte: SZATMÁRNÉMETI VISSZATÉRT 1940. 2.
Címer körül: MAROSVÁSÁRHELY VISSZATÉRT 1940. 2. Címer körül:
SZÉKELYUDVARHELY VISSZATÉRT 1940.

1940

66.62.3 / 1966

bányászcsákó / zenész (Tschako)

66.63.1 / 1966

zászló / irredenta, Erdély visszacsatolásából

1

66.63.2 / 1966

szalag / irredenta, Erdély visszacsatolásából

1

66.63.3 / 1966

tartó / katonai kitüntetéseké

1

66.63.4 / 1966

emlékérem / I. világháborús

1

Nemzetiszínű szalag.
Hosszú, vékony rézcsat a katonai kitüntetések feltűzésére. Ezekkel együtt
az egyenruha bal mellére volt varrva.
Piros szalagon aranyozott sárgaréz kerek érem. Av.: bolgár címer. Rev.:
koszorúban 1915-1918.

1940
1941
1918

66.63.5 / 1966

emlékérem / Délvidék visszafoglalása

1

Kék-sárga selyemszalagon kerek, fehérfém érem. Av.: Hunyadi János
lovas alakja körül: MAGYAR DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA
EMLÉKÉRE.Rev.: magyar és Hunyadi-címer körül: VITÉZ NAGYBÁNYAI
HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓSÁGÁNAK XXII ÉVÉBEN 1941.

66.63.6 / 1966

érem / revizionista

1

Vörösréz keresztben, kerek alapon, koszorúban: A / HAZÁ- / ÉRT.

1940

66.63.7 / 1966

emlékérem / Délvidék visszafoglalása

1

Kék-sárga selyemszalagon fehérfém, kerek érem az alkalom jelzésével.

1940

1940

1941

66.63.8 / 1966

emlékérem / Erdély visszacsatolása

1

Kék selyemszalagon fehérfém érem. Av.: Hunyadi Mátyás jobbraforduló
mellképe körül: ERDÉLYI RÉSZEK FELSZABADULÁSÁNAK EMLÉKÉRE
1940. Rev.: Erdély címere körül: MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLETÉSÉNEK 500.
ÉVFORDULÓJÁN. Körben: VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS
KORMÁNYZÓ ORSZÁGLÁSÁNAK XX ÉVÉBEN.

66.63.9 / 1966

érem / vitézségi, I. világháborús

1

Piros-zöldcsíkos fehér selyemszalagon kerek, bronz érem. Av.: koszorú
fölött, sisak körül: PRO DEO ET PATRIA 1914-1918. Rev.: koszorúban kis
koronás magyar címer.

1918

66.63.10 / 1966

érem / vitézségi, Károly

1

Szürke-piros selyemszalagon kerek, fehérfém érem. Av.: LAESO / MILITI /
MCMXVIII. Rev.: Károly jobbranéző képe.

1918

66.63.11 / 1966

kitüntetés / Károly-csapatkereszt

1

Piros selyemszalagon áttört, fehérfém érem: koszorúban kereszt. Av.: 2
korona alatt: VITAM ET SANGUINEM / MDCCCCXVI. Rev.: GRATI /
PRINCEPS ET PATRIA / CAROLUS / IMP. ET REX.

1916

66.63.12 / 1966

érem / vitézségi, osztrák

1

Piros selyemszalagon kerek, fehérfém érem. Av.: koszorúban: DER
TAPFERKEIT. Rev.: Ferenc jobbranéző mellképe.

1900 körül

66.63.13 / 1966

kitüntetés / irredenta érdemkereszt

1

Nemzetiszínű selyemszalagon fehérfém kereszt, középen pajzs. A
pajzson: Av.: A / HAZÁÉRT / 1940. Rev.: kis koronás magyar címer.

1940

66.63.14 / 1966

kitüntetés / irredenta érdemkereszt

1

Nemzetiszínű selyemszalagon vörösréz kereszt, középen koszorúban: A /
HAZÁ- / ÉRT / 1941.

1941

66.63.15 / 1966

érem / magyar vitézségi

1

Nemzetiszínű selyemszalagon kerek, sárgaréz érem. Av.: SI DEUS / PRO
NOBIS / QUIS / CONTRA NOS / MCMXXII. Rev.: hármashalom felett: A
HAZÁÉRT.

1922

66.64.1 / 1966

bányászcsákó / (Tschako)

1

Fekete szövet, hengerded, felfelé keskenyedő, kissé előredőlő alakú
csákó keskeny szemellenzővel. Elején nagy rézveret: koszorúban
bányászjelvény. Gombja és tollbokrétája hiányzik.

1900 körül

66.64.2 / 1966

bányászcsákó

1

Fekete szövet, hengeralakú csákó keskeny szemellenzővel. Elől kis
rézgomb és nagyobb zsinórgomb bányászjelvénnyel.

1900 körül

66.64.3 / 1966

karbidlámpa / bányász

1

Hengerded fehérfém test. Elől tűzcsap és kapocs a fényellenzőnek. Felül
kétoldalas pánton kampó és csavaros zár.

1920 körül

66.64.4 / 1966

bányászlámpa / Dawy

1

Hengeralakú fémaljon hengeres, üveg lámpatest erős dróttartók között,
efölött dróttartók között kúpalakban sűrű drótszita. Brennbergbányán nem
használták, csak nagy ritkán gázos helyeken előretörésnél a 30-as évek 2.
felében és a háború után.

66.64.5 / 1966

csákány / bányász- (Krampen)

1

Keskeny, hosszú, lapított csákány külön kovácsolt nyéltartóba erősítve.
Mindkét vége hasonló.

66.65.1 / 1966

bányászkabát / (Bergmannrock, bergmannkhitl)

1

Vékony, fekete posztó, keskeny, fekete bársonygallérral. Mellén és
mandzsettáin fekete bársonyalapon ék alakban sárgaréz bányászgombok.
Vállán bányászjelvény.

66.65.2 / 1966

bányászcsákó

1

Hengeralakú, fekete szövetcsákó keskeny szemellenzővel. Elől sárgaréz
és zsinór bányászgomb.

1924

66.66.1.1 / 1966

ivókürt / ágfalvi "Morgenröte" énekkar

1

Ökörszarv ivókürt réz és fehérfém veretekkel, bordó zsinórral és bojttal.
Középen sárgaréz vereten: ASB "Morgenöte" / Agendorf / 1927-1929.

1929

66.66.1.2 / 1966

fedél / ivókürté

1

Préselt fehérfém, körben sima, testének harmadánál domborított díszek.
Sárgaréz láncon sárgaréz lyra van a tetejére csavarozva, ezzel
kapcsolódik a kürt testéhez.

1929

66.67.1 / 1966

névcédula / katonai, I. világháború

1

Keskeny bőrszíjon préselt, sárgaréz dobozban hivatalos névcédula. A
frontkatonák övére volt kapcsolva, hogy sebesülés vagy halál esetén
személyazonosságukat meg tudják állapítani.

1914

66.67.2 / 1966

emléktárgy / zsidó

1

Ezüst gyújtótartó német és héber írással. A zsidók elhurcolásakor találták
a GYSEV-állomáson.

1945

66.67.3 / 1966

műsorfüzet / soproni Magyar Művelődés Háza avatása

1

Nyomtatvány, 12 oldal. 5. oldalán nemzetiszínű selyemszalag van
beletűzve. A nyitáson, a Magyar Szövetség rendezvényén osztották.

1942

66.68.1 / 1966

hamutartó / soproni Vasárugyár Rt.

1

Kerek, durva öntöttvas hamutartó. Középen két ülő férfi. Peremén:
VASÁRUGYÁR RT SOPRON. Készítette: Vasöntöde, Sopron.

1925

1911

1935

1930
1890 körül

66.69.1.1 / 1966

zászló / "Concordia" dalárda

1

Dupla selyem arany hímzéssel, rojtokkal és bojttal. Egyik oldalán bordó
alapon zöld mezőben angyal kis orgonával. Fölötte és alatta
"CONCORDIA" A KATHOLIKUS NÉPSZÖVETSÉG DALÁRDÁJA 1911.
Másik oldalán: fehér alapon sugaras mezőben magyar korona. Fölötte és
alatta: "CONCORDIA" / GESANGVEREIN DES KATOLISCHEN
FOLKSFEREINES SOPRON 1911.

66.69.1.2 / 1966

zászlórúd / "Concordia"

1

Esztergályozott fa végigfutó 6 rovátkával. Az egész rúd zászlószögekkel
van televerve. Sárgaréz csavarszerkezettel kapcsolódik a rúd és a zászló
többi része.

1911

66.69.1.3 / 1966

zászlórúd / "Concordia"

1

Esztergályozott, felül hat mély rovátkával ellátott farúd. Felső részén
szélesen sárgaréz csavarszerkezet a rúd további részeihez való
csatlakoztatásra.

1911

66.69.1.4 / 1966

lyra / "Concordia" zászlórúdjáról

1

Vastag, erős sárgarézlemez áttört mintával. Lyra, a felső részén élére
állított négyzetben egyenlőszárú kereszt. Mindkét oldalán vésve: 1911.

1911

66.69.1.5 / 1966

gyűrű / "Concordia" zászlajáról

1

Három részből álló, hengeres alakú, hosszú gyűrű vékonyabb sárgaréz
lemezből préselve. A zászlórúd végén, a lyra alatt volt.

1911

1927

66.69.2 / 1966

zászlószalag / "Concordia"

1

Dupla, krémszínű és világoskék selyem arany rojtokkal, felül csokorra
kötve. Egyik szárán lyra fölött: 20 éves jubileumra. 1927. jun. 12. Másik
szárán Sopron címere fölött: Wanek Károlyné. A zászlórúdra, a zászló fölé
kötve használták.

66.69.3.1 / 1966

rúd / "Concordia" zászlószalagtartójáé

1

Esztergályozott farúd, alul 6 mély rovátka.

1911

66.69.3.2 / 1966

kosár / "Concordia" zászlószalagtartójáé

1

Áttört, nikkelezett fehérfém koszorú, belsejében kampók, tetején áttört lyra.

1911

66.69.4 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Fertőrákosról

1

Dupla, kék selyemszalag. Rojtja hiányzik. Sárga selyemhímzéssel: A
zászló szentelés emlékére / Fertőrákosi férfidalegyesület 1912 I/7.

1912

66.69.5 / 1966

zászlószalag / "Concordia", bánfalvi Harmóniától

1

Dupla, piros és zöld selyemszalag arany rojtokkal. Piros oldalán sárga
selyemmel hímezve: "A zászlószentelés emlékére / Sopronbánfalvi
dalegylet "Harmonia" / 1912 I/7."

1912

66.69.6 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Férfidalkörtől

1

Dupla, bordó selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve:
"Soproni férfidalkör január 7-én".

1912

66.69.7 / 1966

zászlószalag / "Concordia", gazdapolgárok
férfidalegyesülettől

1

Dupla, piros és fehér selyemszalag arany rojtokkal. Piros oldalán sárga
selyemmel hímezve: "A zászlószentelés emlékére / Soproni
gazdapolgárok férfidalegyesület / 1912. I/7."

1912

66.69.8 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Dalfüzértől

1

Dupla, kék és fehér selyemszalag arany rojtokkal. Kék oldalára, a Dalfüzér
jelvénye fölé sárga selyemmel hímezve: "Dalfüzér" Sopron 1913 VI/22.

1913

66.69.9 / 1966

zászlószalag / "Concordia", népszavazás

1

Erős, nemzetiszínű selyem arany rojtokkal, felül csokorra kötve. Sárga
selyemmel hímezve: A "CONCORDIA" / nak / a népszavazáskor kipróbált
hűségéért / Dr. Thurner Mihály / polgármester

1922

66.69.10 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Férfidalkörtől, jubileumi

1

Egyszerű, bordó selyem arany rojtokkal, sárga selyemmel hímezve:
Soproni Magyar Férfidalkör 1875-1925.

1925

66.69.11 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Dalfüzértől

1

Dupla, kék és fehér selyemszalag arany rojtokkal. Kék oldalára sárga
selyemmel hímezve: Soproni Dalfüzér 1925.

1925

66.69.12 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Gazdapolgároktól,
jubileumi

1

Dupla, piros-fehér selyemszalag arany rojtokkal, sárga selyem hímzett
betűk bordó kontúrokkal: A / Soproni / Gazdapolgárok / F. D. E. / 40.
éves / fennállásának / emlékére / Sopron / 1927 / VI. / 19.

1927

66.69.13 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Gazdapolgároktól

1

Dupla, piros-fehér selyemszalag arany rojtokkal, sárga selyemmel
hímezve: Dem / 20 jährigen / M. G. V. / "Concordia" / vom / Wirtschafts- /
bürger / M. G. V. / Sopron / 1927.

1927

66.69.14 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Testvériségtől

1

Dupla, piros selyemszalag arany rojtokkal, sárga selyemmel hímezve:
"Testvériség" Munkásdalárda / Sopron / 1927.

1927

66.69.15 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Beledről

1

Egyszerű, fehér selyem arany rojtokkal, kék selyemmel hímezve: Beledi
Iparosok Énekkara. 1927. VI. 26.

1927

66.69.16 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Lánykongregációtól

1

Dupla, fehér-kék selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve:
Zur Erinnerung von der Mädchen-Congregation Sopron 1927.

1927

66.69.17 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Polgár-kongregációtól

1

Dupla, sárga-fehér selyemszalag arany rojtokkal. Fehér és sárga
selyemmel hímezve: Zur Erinnerung von der Bürger-Congregation Sopron
1927.

1927

66.69.18 / 1966

zászlószalag / "Concordia", kapuvári dalosversenyről

1

Egyszerű, zöld-fehér selyemszalag, felül csokorra kötve, arany rojtokkal.
Arannyal hímezve: A KAPUVÁRI DALOSVERSENY EMLÉKÉRE 1928.

1928

66.69.19 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Csornáról

1

66.69.20 / 1966

zászlószalag

1

66.69.21 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Fertőrákosról

1

66.69.22 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Balfi Dalkoszorútól

1

Egyszerű, kék-fehér selyem arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve:
Balfi "Dalkoszorú" Férfidalegylet zászlószentelése 1933 V. 28.

1933

66.69.23 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Soproni Iparos dalárdától

1

Egyszerű selyemszalag arany rojtokkal, lila selyemmel hímezve: Soproni
Iparos Dalárda zászlószentelése 1933. X. 29.

1933

66.69.24 / 1966

zászlószalag / "Concordia", Dalfüzértől

1

Egyszerű, kék selyemszalag arany rojtokkal. Kék selyemmel hímezve:
Soproni Dalfüzér 1859 1934.

1934

66.69.25 / 1966

zászlószalag / "Concordia"

1

Dupla, fehér selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve: A
Lisiöxi Szent Teréz kongregáció zászlószentelése 1934. X. 14.

1934

1893

Egyszerű, fehér selyem, arany rojtokkal, sárga selyemmel hímezve: Iparos
/ Énekkar / Csorna / 1930. VI. 1.
Azonos a 66.69.19-es számúval.
Egyszerű, kék-fehér selyem arany rojtokkal, sárga selyemmel hímezve:
Fertőrákosi Férfi-Dalegylet 1871-1931.

1930
1930
1931

66.70.1 / 1966

zászlószalag / katolikus, vallási

1

Dupla, fehér selyemszalag arany rojtokkal és szegéllyel, két szára felül
csokorra kötve. Arany hímzéssel: Hoch gelobt gebeneidet sei Jesus
Christus im hl. Sacrament! 1893. A Concordia zászlószalagtartó rúdjára
volt kötve.

66.71.1 / 1966

zászlószalag / Gazdapolgárok Férfidalegylet, jubileumi

1

Dupla, piros selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve: 25
éves / jubiläum / emlékére / Soproni / Gazdapolgárok / Férfidalegyesülete /
1912 / VI /23.

1912

66.72.1.1 / 1966

zászló / ágfalvi Liederstrauss dalegylet

1

Dupla, kékmintás selyem arany rojtokkal. Ezüst hímzéssel. Egyik oldalán:
Männer-Gesang-Verein / "Liederstrauss" / Agendorf / 1887. Másik oldalán
lyra fölött: Beharlichkeit führt zur Ziel!

1887

66.72.1.2 / 1966

zászlórúd / ágfalvi Liederstrauss

1

Egyszerű, barnára festett, esztergályozott rúd, tetején áttört fehérfém
lyrával.

1887

66.72.2 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss

1

Egyszerű, zöld selyem, színes selyemhímzéssel: ... rung an die
Fahnenweiche des M. V. V. Agendorf u. Umgb. den, 6. VII. 1902.

1902

66.72.3 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Bánfalváról

1

Dupla, piros és zöld selyem, arany rojtok, piros oldalán sárga selyemmel
hímezve: Erinnerung an die Fahnenweiche Bánfalva 16/8. 1903.

1903

66.72.4 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Gazdapolgároktól

1

Dupla, piros és fehér selyemszalag arany rojtokkal. Piros oldalán sárga
selyemmel hímezve: 25 éves / jubiläum / emlékére / a / Soproni /
Gazdapolgárok / Férfidalegyesülete / 1912 / VI / 23.

1912

66.72.5 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Petőfalváról

1

Egyszerű, kék selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve:
50 jähriges Gründungsfest des M. G. V. Petőfalva - 15. Juni 1913.

1913

66.72.6 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Borbolyáról

1

Dupla, piros és fehér selyemszalag arany rojtokkal. Piros oldalán sárga
selyemmel hímezve: Borbolyai férfidalegylet "Dalfüzér" 1914 VI/14.

1914

66.72.7 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, ágfalvi tűzoltóktól

1

Dupla, fehér és nemzetiszínű selyemszalag arany rojtokkal. Fehér oldalán
sárga selyemmel hímezve: Ágfalva Önk. Tűzoltótestület. 1914. VI. 14.

1914

66.72.8 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Petőfalváról

1

Dupla, kék selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve a lyra
fölött: Petőfalvi Dalkör 1914. VI/14.

1914

66.72.9 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, bánfalvi
Harmóniától

1

Dupla, piros és zöld selyemszalag arany rojtokkal. Piros oldalán sárga
selyemmel hímezve: Zur Erinnerung an das 50 jähr. Gründungsfest M. G.
V. "Harmonia" Sopronbánfalva 14./6. 1914.

1914

66.72.10 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Csáváról

1

Dupla, kék és nemzetiszínű selyemszalag arany rojtokkal. Kék oldalán
sárga selyemmel hímezve: "Egyetértés" férfidalegyesület Csáva 1914.
VI/14.

1914

66.72.11 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Fertőmeggyesről

1

Dupla, kék és fehér selyemszalag arany rojtokkal. Kék oldalán sárga
selyemmel hímezve: A fertőmeggyesi férfidalegylet / "Jókedv" / 50 éves
fennállásának / 1914. VI/14.

1914

66.72.12 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Kaboldról

1

Dupla, mindkét oldalán zöld-fehér selyemszalag arany rojtokkal. Egyik
oldalán sárga selyemmel hímezve: Zur / Erinnerung / an die /
Fahnenweiche / des / Kobersdorfer / Gesang-Vereines / 20./6./1920.
Készítette: Jekel Conrád, Sopron.

1920

66.72.13 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss

1

Dupla, zöld és piros selyemszalag arany rojtokkal. Zöld oldalán sárga és
bordó selyemmel hímezve: Erinnerung / a. d. / Fahnenweiche / M. G. V. /
"Liedertafel" / Walbersdorf / 1925.

1925

66.72.14 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss

1

Dupla, fehér selyem arany rojtokkal és szegéllyel. Sárga selyemmel
hímezve, bordó kontúrokkal: Soproni Magyar Férfidalkör 1875-1925.

1925

66.72.15 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss,
Brennbergbányáról

1

Dupla, piros és fehér-zöld selyemszalag arany rojtokkal. Kétszínű oldalán
sárga selyemmel hímezve, bordó kontúrokkal: Erinnerung / a. d. /
Fahnenweiche / B. K. G. V. / "Frohsinn" / Brennberg / 4./9./1927.

1927

66.72.16 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Gazdapolgároktól

1

Dupla, piros és piros-fehér selyemszalag arany rojtokkal. Piros-fehér
oldalán sárga selyemmel hímezve, bordó kontúrokkal: A / Soproni /
Gazdapolgárok / F. D. E. / 40. éves / fennállásának / emlékére / Sopron /
1927/VI./19. Készítette: Püller Frigyes, Sopron.

66.72.17 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, ágfalvi veteránok

1

Egyszerű selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve:
Veteranen Verein Agendorf und Umgebung. 1928.

1928

66.72.18 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, ágfalvi
Morgenröte-től

1

Dupla, piros és piros-zöld selyemszalag arany rojtokkal. Piros-zöld oldalán
sárga selyemmel hímezve bordó kontúrokkal: Erinner. / a. d. / Fahnenenth.
/ U. G. B. / "Morgenröte" / Agendorf / 2./6./1929.

1929

66.72.19 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Fertőrákosról

1

Egyszerű, fehér selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel hímezve:
Fertőrákosi Férfi-Dalegylet 1871-1931.

1931

66.72.20 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss, Balfról

1

Egyszerű, zöld-fehér selyemszalag arany rojtokkal. Sárga selyemmel
hímezve: Balfi "Dalkoszorú" Férfidalegylet zászlószentelése 1933 V. 28.

1933

66.72.21 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss

1

Egyszerű, fehér selyemszalag arany rojtokkal. Lila selyemmel hímezve:
Soproni Iparos Dalárda zászlószentelése 1933 X. 29.

1933

66.72.22 / 1966

zászlószalag / ágfalvi Liederstrauss

1

Egyszerű, fehér selyem arany rojtokkal. Kék selyemmel hímezve: Soproni
Dalfüzér / 1859- / 1934.

1934

66.73.1 / 1966

hamutartó / reklám-, Lobenwein

1

Meggyszínmázas kőcserép, négyzetes négy bemélyedéssel a
cigarettának. Peremén enyhén domborodó, világosabb betűkkel körben:
LOBENWEIN / ÜVEG / PORCELÁN / SOPRON.

1930 körül

1900 körül

1927

66.74.1.1 / 1966

zászló / Fertőrákosi Férfidalegyesület

1

Dupla, kék és fehér selyem, arany rojtokkal és hímzéssel. Fehér oldalán
eke fölött és alatt: Rákosi Férfidalegyesület / Kroisbacher
Männergesangferein. Kék oldalán lyra fölött és alatt: Erhebe dich mit
vollen Klang / Nach Tagemüh Du troher Sang! Szalagjai Ht.64.8 alatt
vannak beleltározva.

66.74.1.2 / 1966

zászlórúd / Fertőrákosi Férfidalegyesület

1

Egyszerű, barnára festett, végig 6 rovátkával ellátott, középen
szétcsavarható farúd tetején áttört rézlyrával.

1900 körül

66.75.1 / 1966

zászlószeg / hegykői énekkar zászlajáról

1

Vékonyabb sárgarézlemez. Címerpajzs fölött magyar korona. A pajzson
folyóírással vésve: dr. / Visnyey / János. A szöget nem használták fel.

1930 körül

1920

1920

66.76.1.1 / 1966

telefon / GYSEV vasútvonali

1

Falra szerelhető fekete bádogdobozban a hívó apparátus. Jobboldalt a
hívócsengő forgókarja, baloldalt akasztókampó a telefon számára. A
telefon zsinórja alul kapcsolódik. A GYSEV vonalain használták 1920-tól
1950-ig.

66.76.1.2 / 1966

telefon / GYSEV vasútvonali

1

Hosszú zsinóron a hívókészülékhez csatlakozó, mai típusú bakelit
telefonhallgató és beszélő kagyló.

66.76.2.1 / 1966

telefon / GYSEV asztali

1

Asztali telefonkészülék kézi kapcsolású telefonközponthoz. Feketére
festett bádogdobozban a hívókészülék. Tetején elől a hívó forgókarja,
középen a csengő két gombja, hátul a kagylót tartó két villa. A GYSEV
vonalain használták 1920-tól 1950-ig.

66.76.2.2 / 1966

telefonkagyló

1

Hosszú zsinórral a készülékhez kapcsolódó mai típusú bakelit
telefonkagyló.

66.76.3.1 / 1966
66.76.3.2 / 1966
66.76.3.3 / 1966
66.76.3.4 / 1966
66.76.3.5 / 1966
66.76.3.6 / 1966

távíró / GYSEV
távíró / GYSEV
távíró / GYSEV
távíró / GYSEV
távíró / GYSEV
távíró / GYSEV

1
1
1
1
1
1

66.77.1.1 / 1966

tőr / tűzoltó-

1

Egyszerű, kétélű tőr, közepén szürkére festett alumínium markolattal. A
markolat keresztvasán zománcozott sárgarézből koronás magyar címer.
Laczai Károlyé volt.

1920 körül

66.77.1.2 / 1966

hüvely / tűzoltótőré

1

Fehérfém tömör hüvely, fent rövid zsinórakasztóval. Fent és felső
harmadán tűzoltójelvény. Laczai Károlyé volt.

1920 körül

66.78.1.1 / 1966

díszcsákány / tűzoltó-, Rösch Frigyesé

1

Feketére lakkozott nyélen vascsákány, a csákányfej két oldalán és a nyél
felső harmadának kétoldalán elhelyezett fémlapon teljesen elkopott,
olvashatatlan cizellálás. Rösch Frigyes kapta a soproni tűzoltóktól 1880
körül.

1880 körül

66.78.1.2 / 1966

öv / tűzoltó díszcsákányé

1

Fekete szíjkarika egyszerű fémcsattal, széles szíj a derékszíjhoz való
csatlakoztatásra. Rösch Frigyes kapta a soproni tűzoltóktól 1880 körül.

1880 körül

66.78.2.1 / 1966

díszkard / tűzoltó-, Rösch Frigyesé

1

Rövid, egyenes, egyélű penge széles és mély vércsatornával. Bőrrel
bevont sárgaréz markolat, közepén sárgaréz tűzoltójelvény, tetején
korona.

66.78.2.2 / 1966

hüvely / tűzoltó díszkardé

1

66.78.2.3 / 1966

szíj / függesztő-, tűzoltó díszkardhoz

1

66.79.1.1 / 1966

levélnehezék / emlék-, Rösch Jenőé

1

Fehérmárvány, téglalap alapú. Felső lapján maratott és vésett díszítés.
Fent tűzoltójelvény, körben: "Gewidnet dem Herrn / Hauptmann / Eugen
Rösch / zum Namenfeste / den 18. November 1888".

1888

66.79.1.2 / 1966

dísz / levélnehezékről

1

A 66.79.1.1 levélnehezék közepére csatlakozó, tojásalakú márvány.
Letörött, most ideiglenesen szöggel van az alaphoz kapcsolva.

1888

66.80.1 / 1966

mérőedény / patikai

1

Porceláncsésze kis füllel, elől kiöntővel. Belül mérőskála, kívül: 50 Gr.

1930

1930
1920
1920
1920
1920
1920
1920

Bőrhüvely, lent és fent préselt sárgaréz borítás. Fent tűzoltójelvény, lent:
kézfogás, létra, fecskendő.
Széles, fekete szíjkarika két szárral az övhöz való kapcsolásra.

1880
1880
1880

19. század 2. fele

1/2 kg-os kávépörkölő. Fa alapon felnyitható tetejű bádogdoboz, alul nyílás
a petróleumtartály számára, két végén a kávéshenger tengelyének
bevágás. A Hauer testvérek fűszerüzletében használták 1884-től. Tőlük
vette át Fábján Péter 1928-ban.

66.81.1.1 / 1966

kávépörkölő

1

66.81.1.2 / 1966

petróleumtartály / kávépörkölőhöz

1

66.81.1.3 / 1966

henger / kávétartó-, kávépörkölőhöz

1

66.81.2.1 / 1966

kávépörkölő / 1/4 kg-os

1

Faalapon kis lábakon álló, nyitható fedelű bádogdoboz, két végén a
kávétartály számára bevágás. A Hauer testvérek kis várkerületi
fűszerboltjában használták 1880-tól, tőlük vette át Fábján Péter.

1880

66.81.2.2 / 1966

petróleumtárca / kávépörkölőhöz

1

Ovális bádogtárca.

1880

66.81.2.3 / 1966

henger / kávépörkölőhöz

1

Bádoghenger, tengelyén fafogantyúval ellátott hajtókar, oldalán csúszózár.

1880

66.81.3 / 1966

szita / kávé-

1

Kerek, fémsodronyú szita. Az őrölt kávét szitálták. A Hauer testvérektől
vette át Fábján Péter.

1884

66.81.4 / 1966

aprópénztartó / üzleti

1

Esztergályozott fatál. Stréni Vilmos fűszerüzletéből vette át Fábján Péter.

1884

66.81.5 / 1966

aprópénztartó / üzleti

1

Esztergályozott fatál. Stréni Vilmos Magyar utcai fűszerüzletéből vette át
Fábján Péter.

1884

66.82.1 / 1966

öntöző / "vizesnyolcas"

1

Hengeralakú bádogtartály kerek fogóval, alul kis lyukkal ellátott
kúpvégződés. Fábján Péter Magyar u. 2. sz. fűszerüzletében használták.
Az üzlet és a járda fellocsolására.

1929

66.83.1 / 1966

űrmérték / üzleti, 3 cl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

66.83.2 / 1966

űrmérték / üzleti, 5 cl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

66.83.3 / 1966

űrmérték / üzleti, 5 cl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

66.83.4 / 1966

űrmérték / üzleti, 1 dl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

66.83.5 / 1966

űrmérték / üzleti, 1 dl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből. Aljára karcolva: Grünwald, 1904.

1904

66.83.6 / 1966

űrmérték / üzleti, 1 dl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

66.83.7 / 1966

űrmérték / üzleti, 1 dl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

66.83.8 / 1966

űrmérték / üzleti, 2 dl

1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.

1929

Ovális bádogtartály kis nyéllel. Ebben égett a tűz a kávé alatt.
Bádoghenger kis nyílással, tengelye fafogantyúval ellátott hajtókarral. A
hengeren csúszó fedél a kávé betöltésére.

1884
1884
1884

66.83.9 / 1966

űrmérték / üzleti, 2 dl

1

66.83.10 / 1966

űrmérték / üzleti, 5 dl

1

66.83.11 / 1966
66.83.12 / 1966
66.83.13 / 1966
66.83.14 / 1966
66.83.15 / 1966

lapátka / cukormérő
lapátka / cukormérő
tölcsér / petróleumtölcsér / petróleumtölcsér / petróleum-

1
1
1
1
1

Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.
Hengeralakú bádogedény hosszú, kampós nyéllel. Fábján Péter Magyar
utcai üzletéből.
Kis bádoglapát. Fábján Péter Magyar utcai üzletéből.
Kis bádoglapát. Fábján Péter Magyar utcai üzletéből.
Bádogtölcsér nagyobb füllel.
Bádogtölcsér nagyobb füllel, a hordó szélére akasztható.
Bádogtölcsér nagyobb füllel, a hordó szélére akasztható.

1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929

66.84.1 / 1966

kávépörkölő / 2 kg-os

1

2 kg-os kávépörkölő. Hengeralakú bádogtartály öntöttvas lábakon.
Oldalára hengeralakú rézbádogtartály a petróleum számára. Alul három
lángcsap, elől a forgó kávétartály szintjén cégjelzéses öntöttvas ajtó.
Készítette: Spitz Simon, Budapest. Fábján Péter Magyar u. 2. sz.
fűszerüzletében használták az üzlet megnyitásától, 1929-től.

66.84.1.2 / 1966

tűzpiszkáló / kávépörköléshez

1

Drótkampó esztergályozott fanyéllel.

1929

66.85.1 / 1966

hamutartó / Fenyves Szállóból

1

Kerek, fehérfém, egyszerű hamutartó, középen gömbben végződő nyéllel.
A tálca belső peremén vésett folyóírással: Hotel Fenyves Sopron.

1965

66.85.2 / 1966

pohár / boros-, Fenyves Szállóból

1

Egyszerű, fehérüveg talpaspohár, oldalán maratott jelzés: stilizált fenyők
alatt: FENYVES.

1965

66.86.1 / 1966

étlap / Kertvárosi Vendéglő (Nika)

1

Piros keménytáblába fűzött étlap. A tábla fedelén: SOPRONI SZÁLLODA /
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT / ÉTLAP.

1965

66.87.1 / 1966

fej / bányászboté

1

Világosszínű bronzöntvény, felfelé hajló kampó, középen áttörve:
bányászjelvény. Egyik oldalán: bányában fejtő és csillét toló bányászok,
másikon: szállítószerkezet, egyenruhás bányász.

1909

1929

1860 körül

66.88.1 / 1966

karbidlámpa / bányász

1

Sárga- és vörösréz. Két részből álló hengeres test, az alsóból kiálló
tűzcsap. A tűzcsap mögött a tartály felső felére erősített kerek, sárgaréz
ellenző. A tartály felső felén betöltő nyílás és a folyamatot megindító
zárócsavar. Vörösréz pánt hosszú vaskampóval. Lagler Károly Zwickauból
hozta 1909-ben és Brennbergbányán használta.

66.89.1 / 1966

bányászbot

1

Hosszú, faragott, alul rézgyűrűvel ellátott nyélen fényes, fehérfém kampó,
áttört és domború díszítések: bányászmotívumok. Graf Károly brennbergi
bányász kapta ajándékba munkatársaitól.

1925

1880 körül

1930 körül

66.90.1 / 1966

bányászbot / Ramberger Nándoré

1

Faragott, feketére lakkozott boton erősen patinás kampó áttört és
domború bányászmotívumú díszítésekkel. Ramberger Nándor
brennbergbányai szociáldemokrata szakszervezeti vezető, az 1907-es és
1909-es sztrájkok vezetőjének botja volt.

66.91.1 / 1966

bányászsisak / bőr

1

Rövid simléderes, kemény bőrsisak, belsejében a rugózó szíjak összekötő
zsinórja hiányzik. Ifj. Ramberger Nándoré volt.

66.92.1.1 / 1966

palack / boros, soproni tramini

1

Hosszúnyakú, 7 dl-es borosüveg a soproni bor címkéjével. A címke: arany
alapon stilizált soproni címer és szőlőfonat alatt: Soproni tramini
(édeskés). A soproni boros díszdobozból való a kékfrankos palackkal
együtt.

66.92.1.2 / 1966

palack / boros, soproni kékfrankos

1

7 dl-es tömzsi, rövidnyakú palack soproni borcímkével. Szőlőfürt alatt:
SOPRONI / Kékfrankos. Soproni boros díszdoboz tartozéka.

1966

1966

1966

66.92.1.3 / 1966

díszdoboz / soproni boroké

1

Hasábalakú kartondoboz, tramini és kékfrankos számára. Egyik oldalán:
Sopron dombornyomású, aranyozott címere alatt a Tűztorony éjszakai
kivilágításban. Másikon: a Tűztorony környéke, légifelvétel. Keskenyebb
oldalain a két bor címkéje és a pesti 1964-es borverseny érmének
dombornyomású aranyozott képe. A doboz felső vége fogantyúvá van
kiképezve. A Kner nyomdában készült.

66.93.1 / 1966

bányászkabát / zenész- (Bergmannrock)

1

Fekete posztószövet és bársony bányászkabát apró, réz
bányászgombokkal. Gallérján kétoldalt nagy zenészjelvény: lyra. Melkesz
Jánosé volt.

1880 körül

1

Fehér pamutszövet keskeny, fehér horgolt csipkeszegéssel. Rajta szürke
pamuttal: bányászjelvény alatt két bányász alakja, közöttük vers: "Mein
Herz gehört der Grube Ich lieb sie treu und wahr, Nicht schöneres kann es
geben Als ein Bergmanns Leben". A falvédő mintáját Rosenstingl József,
Brennbergbánya, Felső sor 1. rajzolta elő, szintúgy saját versének
szövegét is. Modriánné varrta 1930 körül. Melkesz Jánosné görbehalmi
lakásából.

1930 körül

66.94.1 / 1966

falvédő / bányász

66.95.1 / 1966

zászló / brennbergbányai kommunista párt

1

Piros pamutszövet sárga rojtokkal, sárga pamuttal kivarrva: ötágú
csillagban bányászjelvény. Fölötte és alatta: M. K. P. /
BRENNBERGBÁNYA. Valamikor rúdon volt, erre utal felső végén a
szögek szakításai. Jelenleg a párthelyiség asztalának letakarására
használták.

66.96.1 / 1966

bányászcsákó

1

Fekete posztó, előrebukó, csonkakúp alakú, sapka keskeny
szemellenzővel. Elején sárgarézből: tölgykoszorúban bányászjelvény,
fölötte nagy bányászgomb a tollbokréta számára. A toll hiányzik. Az
ajándékozó apjáé volt.

1900 körül

1

A falvédőminta bal fele. Egyszerű csomogolópapírra rajzolva primitív
angyal fog kezében széles írásszalagot. Azon: Glück. Alatta a vers
kezdete: Wenn der... Rosenstingl József rajzolta 1930 körül s rajzolta elő
több más falvédővel együtt a bányászasszonyok számára, mert mondja:
nagyon szeretett bányász lenni és azt akarta, hogy az idegen témájú
falvédők helyett a bányászokra vonatkozó legyen a bányászok
konyhájában. A falvédők verseit maga írta.

1930 körül

66.97.1 / 1966

mintarajz / bányász falvédőé

1945

66.97.2.1 / 1966

mintarajz / bányász falvédőé

1

Csomagolópapírra rajzolva a Ht.66.94.1 sz. alatt leírt falvédő középső
része: bányászjelvény alatt vers. Rosenstingl József rajzolta 1930 körül, a
verset ő írta. Többször átmásolták.

1930 körül

1930 körül

66.97.2.2 / 1966

mintarajz / bányász falvédőé

1

Csomagolópapírra rajzolva, többször átírva a Ht.66.94.1 sz. alatt leírt
falvédő baloldali bányászalakja. Jobbraforduló bányász, vállán
bányászbottal, a Brennbergben legutóbb használt bányászegyenruhában.
Rosenstingl József rajzolta.

66.97.2.3 / 1966

mintarajz / bányász falvédőé

1

Papír, ceruza. A Ht.66.94.1 sz. alatt leírt falvédő jobboldali bányászalakja.
Szakállas bányász régi típusú egyenruhában bottal és tőrrel. Rosenstingl
József rajzolta.

1930 körül

66.97.2.4 / 1966

mintarajz / bányász

1

Papír, ceruza. Indadísz, a Ht.66.94.1 sz. alatt leírt falvédő felső
díszítőmotívuma. Rosenstingl József rajzolta.

1930 körül

66.98.1 / 1966

falvédő / bányász

1

Fehér vászon sötétkék pamuttal kivarrva, szegése gyári szalag. Mintája és
szövege azonos a Ht.64.94.1 sz. alatt leírttal. Rosenstingl József rajza
után varrta Flimmer Ferencné 1930 körül.

1930 körül

66.99.1 / 1966

zacskó / horpácsi cukorrépamag

1

Fehér vászon, kisméretű zacskó. Emblémája: ovális keretben cukorrépa
és béta betű, körülötte: SOPRONHORPÁCSI KUTATÓ INTÉZET /
SOPRONHORPÁCS.

1960

66.100.1 / 1966

cukorsüveg / reklám

2

Fehér, kisméretű cukorsüveg (lekerekített kúp alakú). Csomagolatlan,
eléggé porladó anyag. A Petőházi Cukorgyár készítette kiállítási célra a
még meglévő régi öntőformájával.

1965

1900 körül

66.101.1 / 1966

szekrény / (Schrank)

1

Egyajtós, akasztós ruhásszekrény, alacsony lábakon. Keskeny párkány,
kétoldalt faragott dísz, barnára festve. Egyszerű falusi asztalosmunka. A
brennbergi bányaasztalos készítette. Melkesz Jánosné hagyatéka,
szobájának egyetlen ruhásszekrénye. A kollekció Melkesz Jánosné
lakásából (Görbehalom) való.

66.101.2 / 1966

kommód / (Suglaud)

1

Négyfiókos széles kommód, barnára festett puhafa. Négy alacsony,
esztergályozott láb. A fiókokon a zárak és kétoldalt egyszerű sárgaréz
fogantyú, gyári termék. A brennbergi bányaasztalos munkája. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.3.1 / 1966

ágy / fejrész (Pet)

1

Egyszerű, világosbarnára festett, keményfa ágytámla, hajlított formájú
lábak, felül hullámvonalas támlarész. Brennbergi munka. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.3.2 / 1966

ágy / lábrész

1

Egyszerű, világosbarnára festett keményfa, lábrésze hajlított formájú.
Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.3.3 / 1966

ágy / oldaldeszka

2

Világosra festett oldaldeszka, két végén fémkapcsokkal. Brennbergi
munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.4.1 / 1966

kredenc / konyha- (Kredenz)

1

Konyhakredenc felső része. Faragott, barnára festett puhafa, hátul tele
láb, elől hullámvonalúra kiképezett lábak. Üveges, kétszárnyú ajtó, zárral
és sárgaréz verettel. Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.4.2 / 1966

kredenc / alja (Kredenz)

1

Konyhakredenc alja. Faragott, barnára festett kemény- és puhafa.
Jobboldalt egy ajtó, mögötte kétpolcos szekrénnyel, baloldalt három fiók.
Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.5 / 1966

asztal / (Tisch)

1

Egyszerű, barnára festett négylábú konyhaasztal, festetlen zsúrolt
fedőlappal és egy kisebb fiókkal. Alul az egész asztal alapterületét befedő
lábtartó kissé kivágva. Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.6 / 1966

vizespad / (Was Tischer)

1

Barnára festett fa, a fedőlapja alatt egyszerű rácsozat. Alul polc.
Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.7 / 1966

pad / (Pank)

1

Egyszerű, gyalulatlan, nyersfa pad két lábbal. Konyhában használták.
Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.8 / 1966

szék / támlás-, (Seschel)

1

Világosbarnára festett fa hajlított lábakkal, támláján és ülőkéjén lécek. A
lábait esztergályozott rúdak kötik össze. Brennbergi munka. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.9 / 1966

hokedli / konyhai (Stokkel)

2

Világosbarnára festett, négy lábon nyers ülőke. Brennbergi munka.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.10 / 1966

sámli

1

Festetlen, puhafa sámli, az ülőke két szélén lécerősítés. Brennbergi
munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.11.1 / 1966

gyúródeszka / (Melspeisspret)

1

Teljes egészében puhafa, széldeszkái faragottak. Brennbergi munka.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.11.2 / 1966

sodrófa / (Melspeiswalkel)

1

Esztergályozott keményfából rövid sodrófa. Brennbergi munka. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.12 / 1966

deszka / húsvágó (Fleischpret)

1

66.101.13 / 1966

kávédaráló

1

66.101.14 / 1966

kávédaráló / (Kaffemüchle)

1

66.101.15 / 1966

tartó / merőkanál-

1

Két szeggel felfüggesztett, alul kiöblösödő merítőkanáltartó szecessziós,
zománcozott gyári munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.16 / 1966

vasaló / (Bügeleisen)

1

Acél vasaló nyersvas maggal és fanyél. Gyári munka. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.17 / 1966

fűszertartó

1

Hasábalakú fehérfém bádogdoboz. Gyári munka. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.18 / 1966

fűszertartó

1

Egyszerű, hengeres konzervdoboz, fűszertartónak használták. Gyári
munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

Trapéz alakú, keményfa deszka puhafa szegéllyel. Brennbergi munka.
Melkesz Jánosné lakásából.
Faszekrény fiókkal, fehérfém szerkezet. Melkesz Jánosné lakásából.
Belül zománcozott bádogdoboz vasszerkezettel. Gyári munka. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül
1900 körül
1900 körül

66.101.19 / 1966

fűszertartó

2

Hengeres konzervdoboz, fedelén gyári védjegy. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.20 / 1966

fűszertartó

1

Hengeres konzervdoboz, fedelén gyári védjegy. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.21 / 1966

szita / liszt- (Seier)

1

Hengeres, fakeretben sűrű szövésű drótszita. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.22 / 1966

zsompor / (Simpel)

1

Kisméretű, szalmából font zsompor, meggyfa kötéssel. Liszt tárolására
használták. Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.23 / 1966

lapátka / lisztes- (Melschaufer)

1

Keményfából faragott, kis kézilapát liszt mérésére. Brennbergi munka.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.24 / 1966

reszelő / tészta- (Melspeisreiser)

1

Domború fehérfém bádogreszelő erős vaskerettel és fogantyúval. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.25 / 1966

alátét / edény-

2

Kerek, gyalulatlan puhafa deszka, tálalásnál a forró lábas alá tették.
Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.26 / 1966

alátét / edény-

1

Erős vasrostélyból kivágott és hajlított tartó, tűzhelyen, tűzhely előtt és az
asztalon, vaslábas alatt használták. Brennbergi munka. Melkesz Jánosné
lakásából. Sütőben használták.

1900 körül

66.101.27.1 / 1966

szűrő / tészta- (Melspeisier)

1

66.101.27.2 / 1966

fedél / tésztaszűrőé

1

66.101.28 / 1966

merőkanál / (Suppenschöpfel)

1

66.101.29.1 / 1966

pohár / konyhai (Hefel)

1

Egyfüles, zománcozott, félliteres bádogpohár, kívül piros, belül fehér
zománc. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.29.2 / 1966

fedő

1

Sötétkék zománcú kis, kerek fedő. Eredetileg nem a pohárhoz tartozott, de
azzal használták. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.30 / 1966

szűrő / tea- (Teasaier)

1

66.101.31 / 1966

szűrő / tej- (Milchsaier)

1

66.101.32.1 / 1966

fazék / (Tapf)

1

66.101.32.2 / 1966

fedő

1

Kerek, alumínium fedő. Eredetileg nem a fazékhoz tartozott, de azzal
használták. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.33.1 / 1966

lábas / (Reidner)

1

Kétfüles, literes lábas, kívül piros, belül kék zománccal. Gyári munka.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.33.2 / 1966

fedő

1

Kerek, kékzománcú fedő. Eredetileg nem a lábashoz tartozott, de a
lábashoz használták. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

Nagyobb, kétfülü edény lyukacsos fenékkel, kívül kék, belül fehér zománc.
Fenekén gyári védjegy. Melkesz Jánosné lakásából.
Kék zománcos kerek fedő. Melkesz Jánosné lakásából.
Kerek, hosszúnyelű, világosszürke zománcú levesmerő. Melkesz Jánosné
lakásából.

Sűrűszövésű drótháló, bádog keretben drótfogóban. Melkesz Jánosné
lakásából.
Alumínium, kerek szűrő rövid nyéllel. Melkesz Jánosné lakásából.
Egyfülű, egyliteres edény, kívül piros, belül szürke zománccal. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül
1900 körül
ismeretlen

1900 körül
1900 körül
1900 körül

66.101.34 / 1966

kanál / (Kochleffel)

1

Faragott keményfa kanál görbe nyéllel. Brennbergi munka. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.35 / 1966

kés / konyha- (Küchemesserl)

1

Fanyelű, hosszú konyhakés, csaknem teljesen elhasználva. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.36 / 1966

kés / konyha- (Küchemesserl)

1

66.101.37 / 1966

habverő / (Schneestager)

1

66.101.38 / 1966

fedő

1

66.101.39 / 1966

tányér / mély- (Teller)

2

Egyszerű mélytányér, fenekén gránit védjegy. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.40 / 1966

tányér / lapos- (Teller)

1

Egyszerű, fehérmázú lapostányér, fenekén gyári védjegy. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.41 / 1966

tányér / lapos (Teller)

1

66.101.42 / 1966

tányér / lapos- (Teller)

1

66.101.43 / 1966

tányér / lapos- (Teller)

1

66.101.44 / 1966

tál / leveses- (Suppenschüssel)

1

66.101.45 / 1966

pohár / ivó- (Trinkglas)

1

66.101.46 / 1966

pohár

1

66.101.47 / 1966

csészealj / (Tarcel)

3

66.101.48 / 1966

csésze / (Sale)

1

Egyfülű, fehérmázas, hengeres csésze, virágos díszek, fenekén gyári
védjegy. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.49 / 1966

edény / üveg-, árpakávéval

1

Egyszerű dunsztosüvegben pörkölt őszi árpa. A babkávét helyettesítette.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.50 / 1966

fogas / ruha-

1

Vékonyabb és vastagabb drótból font, 5 ágú ruhafogas, a falon
használták. Brennbergi munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.51 / 1966

kanál / evő- (Essleffel)

5

Alumínium evőkanál. Gyári munka 1930 körül. Melkesz Jánosné
lakásából.

1930 körül

66.101.52 / 1966

villa / evő- (Kabel)

1

Alumínium evővilla. Gyári munka 1920 körül. Melkesz Jánosné lakásából.

1920 körül

66.101.53 / 1966

cipőhúzó

1

Erős bádogból hajlított cipőkanál, erősen rozsdás. Gyári munka. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.54 / 1966

kanna / vizes-

1

Egyfülű, keskeny szájú vizeskanna. Kívül rózsaszín, belül kék zománc.
Gyári munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

Fanyelű, hosszú konyhakés, csaknem teljesen elhasználva. Melkesz
Jánosné lakásából.
Drótból font, forrasztott nyelű habverő. Melkesz Jánosné lakásából.
Kerek, kékzománcú fedő, több helyen lyukas, fogója hiányzik. Melkesz
Jánosné lakásából.

Fehérmázú lapostányér, fenekén cseh védjegy. Melkesz Jánosné
lakásából.
Fehérmázas, préselt tányér. Melkesz Jánosné lakásából.
Fehérmázas, préselt tányér. Fenekén cseh gyári védjegy: CHODAU.
Melkesz Jánosné lakásából.
Fehérmázas, hullámos szélű levesestál. Melkesz Jánosné lakásából.
Erős, rövidnyelű, üveg talpaspohár. Talpa kerek, kupája belül kerek, kívül
nyolcszögletű. Melkesz Jánosné lakásából.
Vastag, hengeres üvegpohár. Melkesz Jánosné lakásából.
Fehérmázas, kerek csészealj, fenekén cseh védjegy. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül
1900 körül
1900 körül

1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

66.101.55 / 1966

sótartó / (Solzbeherter)

1

Középen kettéválasztott, virágos dísszel préselt üvegcsésze, só és paprika
tartására. Gyári munka. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.56 / 1966

bot / kampós- (Speizerstock)

1

Hajlított somfabot, rövid vége megégett. Brennbergi munka. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.57 / 1966

imakönyv

1

Németnyelvű, gótbetűs, nyomtatott, katolikus imakönyv. Keménytámlájú, a
fedőlapról hiányzik a dísz és a kapocs. Terjedelme a 9-352. lapig van meg.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.58 / 1966

kalapács

1

Köznapi formájú vaskalapács rövid fanyéllel. Házimunkákhoz használták.
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.59 / 1966

reszelő / cipő-

1

Vasreszelő rácsavarozott, hajlított vasnyéllel. A cipőtalp belső részét
reszelték vele. Melkesz János bányász használta. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.60 / 1966

ár / cipész-

1

Rövid, hegyes ár, valószínűleg kihegyezett szög, faragott keményfa
nyéllel. Melkesz János bányász használta cipőjavításra. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.61 / 1966

ár / cipész-

1

Rövid, hegyes ár, valószínűleg kihegyezett szög, faragott keményfa
nyéllel. Melkesz János bányász használta cipőjavításra. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.62 / 1966

csavarhúzó

1

Házilag készített csavarhúzó: kikalapált végű vasdarab, négyszögletes
keményfa nyéllel. Melkesz János készítette és használta. Melkesz
Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.63 / 1966

szekrénycsík

1

Fehér alapon piros geometrikus mintákkal szőtt szekrénycsík. Kézimunka
Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.64 / 1966

ruha / női

1

Sötétkék, apró virágmintás, kartonból készült, egybeszabott, elől derékig
kapcsolódó, két zsebbel ellátott ruha. Melkeszné viselte. Melkesz Jánosné
lakásából.

1900 körül

66.101.65 / 1966

szekrénycsík

1

Fehér háziszőttes vászon, szélei piros pamuttal kivarrva. Díszítése: piros
pamuttal kivarrt evőeszközök. Melkesz Jánosné lakásából.

1900 körül

66.101.66 / 1966

terítő / asztal-

1

Köralakú vászonterítő lila, zöld és rózsaszín virágmintákkal kivarrva.
Melkesz Jánosné lakásából.

1930 körül

66.101.67 / 1966

konyharuha / (Küchetuch)

1

Fehér vászon konyharuha, két szélén három-három csíkkal, alsó és felső
vége beszegve, az egyik sarkára akasztófül van varrva. Melkesz Jánosné
lakásából.

66.101.68 / 1966

ing / női

1

Teljesen egyenes szabású ing két vállpánttal, derekánál gumizással.
Melkesz Jánosné lakásából.

1930 körül

66.101.69 / 1966

ruha / női

1

Szürke, kék csíkos, egybeszabott, hosszúujjú női ruha, a 30-as évek
városi divatja szerint. Melkesz Jánosné lakásából.

1930

66.101.70 / 1966

mellény / női, kötött

1

Ujjatlan, elől gombolódó, rövid mellény. Karkivágása piros vászonnal, eleje
piros bársonnyal szegett. Piros alapon barna minták. Melkesz Jánosné
lakásából.

1930

1930

66.101.71 / 1966

hálóing / női (Schlaftheim)

1

Háromnegyedes ujjú, egybeszabott, elől három gombbal záródó, kivágású
hálóing. Anyaga rózsaszín és kék csíkos, világos színű. Melkesz Jánosné
lakásából.

1930 körül

66.101.72 / 1966

ruha / házi-, női (Hauskleit)

1

Egybeszabott, elől végig gombolódó, hosszúujjú ruha két nagy zsebbel.
Dereka hátul gumizott. Fehérpöttyös fekete flanell. Melkesz Jánosné
lakásából.

1930 körül

66.101.73 / 1966

zacskó / lisztes

1

Kisméretű, fehér zacskó liszt tárolására. Melkesz Jánosné lakásából.

66.101.74 / 1966

fejkendő

1

66.101.75 / 1966

fejkendő / (Kopftuch)

1

Fekete színű fejkendő, két végén szegve, oldalain három-három fehér
csík. Közepe lilára színeződött. Melkesz Jánosné lakásából.
Fekete fejkendő, két végén szegve. Melkesz Jánosné lakásából.

1930
1930
1930

66.101.76 / 1966

alsószoknya / (Unterrock)

1

Fekete, kötényszerűen varrt, hosszú kötővel ellátott, alul fodrozott
alsószoknya. Sopron környéki asszonyok jellegzetes ruhadarabja. Melkesz
Jánosné lakásából.

66.101.77 / 1966

kabát / női (Jake)

1

Fekete, bélelt szövetkabát, hosszúujjú, elől három gombbal. Sopron
környéki német viselet. Melkesz Jánosné lakásából.

1900

66.101.78 / 1966

főkötő / női (Kopfhappe)

1

Fekete bársony főkötő horgolt béléssel és szegéllyel, hosszú kötöző
pántlika. Sopron környéki német viselet. Melkesz Jánosné lakásából.

1900

66.101.79 / 1966

fejkendő / (Kopftuch)

1

Fekete bársony, háromszög alakú fejkendő. Melkesz Jánosné lakásából.

1900

66.101.80 / 1966

falvédő / (Wandtecke)

1

Két gyári szegéllyel ellátott, kék pamuttal kivarrott fehér falvédő. Mintája:
konyhai jelenet fölött és alatt: "Lustiges Feuer Froher Mut Dann geräth das
Hochen gut. Melkesz Jánosné lakásából.

1930

66.101.81 / 1966

hálókabát / női (Schlafjake)

1

Elől végig gombolódó, hosszúujjú, rövid hálókabát. Szélein csipkedíszítés.
Sopron környéki német viselet. Melkesz Jánosné lakásából.

1900

66.101.82 / 1966

harisnya

2

67.1.1 / 1967

erszény / női, horgolt

1

Gyárilag kötött, fekete női harisnya. Melkesz Jánosné lakásából.
Kötött erszény, zöld selyemfonalból, végein bojttal. Tartalma 3 db pénz.
Nők használták a múlt század 2. felében.

1900 körül

1930
19. század 2. fele

67.2.1 / 1967

palack / boros-, soproni

1

Egyszerű, zöld, 7 dl-es üvegpalack. Oldalán címke: vörös mezőben
arannyal nyomva Sopron három tornya. Fölötte: SOPRONI. Alatta
folyóírással: Kékfrankos / termeli és palackozza a Soproni Állami
Gazdaság. Nyakán kisebb címke.

67.3.1 / 1967

pecsétnyomó / soproni Evangélikus Líceum

1

Ovális mezőben tengeren úszó vitorláshajó, a parton szőlő, fölötte nap.
Körülötte: A SOPRONI Á. H. EV. LÍCEUM FŐGYMNASIUMA. Feketére
festett, esztergályozott fanyél.

19. század közepe

67.4.1 / 1967

pecsétnyomó / Katolikus Tanítóképző

1

Koronás címerben: Patrona Hungariae. Körülötte: SOPRONI
KATHOLIKUS TANITÓ KÉPEZDE pecsétje. Feketére festett,
esztergályozott fanyél.

19. század 2. fele

ismeretlen

1

Mintás szövésű selyem sötétzöld, dupla selyem, két oldalán
selyemrojtokkal. Másik két szélén a felfüggesztéshez karikák és zsinórok.
Egyik oldalán hímezve: ÁLDÁS! és az egyesület címere: háronszínű
mezőben: SEMPRONIA, körülötte: SOPRONI KERÉKPÁR EGYESÜLET
1897-1922. Másik oldalán tölgykoszorúban: heil! 1897-1922. Alatta:
Oedenburger Radfahrer Verein Sempronia.

1922

1935

67.5.1 / 1967

zászló / Sempronia Kerékpár Egyesület

67.5.2 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület,
tornaegyesülettől

1

Dupla selyemszalag arany rojtokkal, első oldalán piros és fehér alapon
festett tornászcímer alatt festve: EHREN / BAND / GEWINMET / DEM / 1.
SOPRONER / TURNVEREIN / VON DEN / RADSPORTVEREINE /
WIEN / XX. XIX. XVI. BEZ. 10. 11. AUG. 1935.

67.5.3 / 1967

szalag / győztesé, Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Piros, fehér színű selyemszalag, nagy része piros posztóval bélelt. A
Sempronia kerékpárversenyein kapta a győztes sportoló.

1897

67.5.4 / 1967

szalag / Sempronia Kerékpár Egyesület, MOKE-től

1

Dupla selyemszalag, esztergályozott fatartón aranyrojtokkal, fönt kék és
fehér alapon M. O. Előre K. E.

1900

67.5.5 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Vékony rézrudacskán keskeny, piros selyemszalag arany rojtokkal sárga
selyemmel hímezve folyóírással: Zur / Erinnerung / a. d. / Radf. / Verein /
Enzian / Berndorf.

1900 körül

1935 körül

67.5.6 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Keskeny, dupla selyemszalag arany rojtokkal, első oldalán piros-fehérpiros alapon festett magyar címer alatt festve: EHRENBEND /
GEVIDMET / DEM / RADFANDRVEREIN / SCHÖNBRONAI / SOPRON /
VON / EUREN / SPORTSKOLEäGE / dr KARL SCHRICKER / WIEN /
1935.

67.5.7 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Felül csokorra kötött, dupla, kék, sárga selyemszalag arany rojtokkal.
Egyik szárán zöld alapon: A zászló avatás emlékére / Hasennöhrl
Ferencné. Másik szárán sárga alapon: Zur Banner - Enthüllung / 21 Mai
1923.

1923

67.5.8 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Rézrúdon dupla selyemszalag arany rojtokkal. Átlósan kék-fehér szalagon
fém biciklikerék. Piros alapon: Erinner. / a. d. / 1935 / A. R. V. "OttakringerRadler" / Wien.

1935

1

Dupla selyemszalag, fekete-fehér-fekete alapon arannyal festve: EHREN /
BAND / GEWIDMET / DEM / I SOPRONER RADFAH. V. /
"SEMPRONIA" / VON / U. V. RAD. KRAFTFAHR FILF. / WIEN / xx /
ZAHLSTELLE / ZWISCHEN BRÜCKEN / 10. u. 11. AUGUST 1935.

1935

67.5.9 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

67.5.10 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Rézrudacskán dupla selyemszalag arany rojtokkal. Kis vörösréz lapon
domborítva: kerékpározó férfi, alatta: Bahnu Strassenrehen / in Sopron /
gewiedmet v. Radu Kreftfahrhilfe / Wien 19. Fehér-kék-fehér alapon
arannyal festve: EHREN / BAND / GEWIDMETOEM / I. SOPRONER
RADEVER. / "SEMPRONIA" von den / II. V. RADFAHRVEREIN. WIEN /
XIX. / DÖBLING, / 10. u. 11. AUGUST 1935.

67.5.11 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Dupla, nemzetiszínű selyemszalag, két végén arany rojtokkal, arannyal
hímezve: Sempronia. A versenyek győztese viselte.

1947

1935

1900 körül

67.5.12 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Felül csokorra kötött, piros-fehér dupla selyemszalag arany rojtokkal. Egyik
szárán piros alapon sárga selyemmel varrva: Emlékül a Soproni
Sempronia Kerékpáregyesület 50 éves Jubileuma alkalmából. Másik
szárán fehér alapon: II. Zászlóanya Bauer Józsefné.

67.5.13 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Piros selyemszalag arany rojtokkal. Arannyal festve: Erinnerung an die
Bannerenthüllung / des A. R. D. Güngelsdorf 14. / Juni 1925.

1925

67.5.14 / 1967

szalag / Sempronia Kerékpár Egyesület, soproni
pincéregylettől

1

Dupla, kék-fehér selyemszalag arany rojtokkal, sárga selyemmel varrva:
Soproni pincéregylet / 1841-1907.

1907

67.5.15 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Rézrudacskán piros selyemszalag arany rojtokkal. Arannyal festve:
Erinnerung an die Bannerenthüllung / des. A. R. V. "Einigkeit" Zillingdorf
Bergwerk 1925.

1925

67.5.16 / 1967

vállszalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Dupla, nemzetiszínű selyemszalag arany rojtokkal, arannyal hímezve:
Sempronia. A versenyek győztese viselte.

67.5.17 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Kék-fehér selyemszalag, sárga selyemmel varrva: Szentgotthárdi
Kerékpáros Egyesület / Zászlóavatása Emlékére Mai. 23. 1926.

1926

67.5.18 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Dupla, piros selyemszalag arany rojtokkal. Piros és barna selyemmel
varrva: "Fernpreis"! / Von der / Bannerenthüllung / Arb. Ratfahr Verein /
Günseldorf / 1925.

1925

67.5.19 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Sárga selyem arany rojtokkal, kék selyemmel varrva: Zur Erinnerung an
unseren Hochzeitstag / Max u. Teri Holzer 7. Juli 1925.

1925

67.5.20 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Piros selyemszalag arany rojtokkal, arannyal festve: Erinnerung an die
Bannirenthüllung / des A. D. V. KLINGENBACH 1925.

1925

67.5.21 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Dupla, nemzetiszínű selyemszalag arany rojtokkal, sárga selyemmel
varrva: Soproni Kerékpár-egyesület-nek "Sempronia" / 1897-1923.

1923

67.5.22 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Dupla, piros-fehér-piros selyemszalag arany rojtokkal, sárga és barna
selyemmel varrva: Zum / Gründungfest. / Bammerenth. / A. R. V. / "Vicktor
Adler" / Sigless / 1924.

1924

67.5.23 / 1967

karszalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

67.5.24 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

Dupla, piros selyem három kapoccsal, arannyak varrva: Sempronia.
Piros selyemszalag arany rojtokkal, arannyal festve: Erinnerung an die
Bannerenthüllung / des A. R. V. "Frilcshant" Schattendorf 1923.

1900 körül

1900 körül
1923

67.5.25 / 1967

zászlószalag / Sempronia Kerékpár Egyesület

1

67.6.1 / 1967

tartó / főkötőé

1

67.7.1 / 1967

pecsétnyomó / Soproni Sportkör

1

Meggypiros selyemszalag arany rojtokkal, sárga selyemmel varrva: Zur /
Erinnerung / Gründungsfest / A. R. V. / Neusfeld / Burgenland / 1925.
Esztergályozott keményfa, alul nagyobb, felül kisebb koronggal. A soproni
gazdapolgár asszonyok használták főkötő tartására.
Szárnyaskerék körül: Soproni Lokomotiv Sport Kör Sí Szakosztály.

1925
19. század vége
1950 körül

67.8.1 / 1967

úszó / olajlámpáé

1

Kerek dobozban három parafa darabra erősített kerek fémlemez, mellette
több apró, viasszal átitatott fémdarab. Olajmécsesben az olaj tetején
úszva égett.

67.9.1 / 1967

nyílhegy / I. világháborúból

1

Hegyes, hátul négyágú farokkal végződő vasdarab. Olasz repülők szórták
az I. világháborúban.

67.10.1 / 1967

patikamérleg

1

Függesztős patikamérleg sárgarézből. Tányérkái három-három láncon
lógnak. Állítólag a nagycenki patikából való.

19. század közepe

67.11.1 / 1967

fényképalbum / SVSE pálya avatásáról

1

Keménytáblába kötött fényképalbum. Címlapján: A soproni Vasutas
Sportegylet avató ünnepélye 1926. IX. 5. Belül fényképek aláírással az
SVSE pálya avatásáról. 22 lap.

1926

67.12.1.1 / 1967

legyező

1

Hosszú, vékony csontlemezeken lila és fehér, festett virágokkal díszített
tüll anyag flitterekkel. A pálcikák alsó része és a fedőlap préselt,
ezüstözött, szecessziós díszű. Bécsi munka.

1880 körül

67.12.1.2 / 1967

tok / legyezőjé

1

Fölül nyíló, aranyozott mezőben ciklámenekkel díszített, festett
kartondoboz. Bécsi munka.

1880 körül

67.12.2.1 / 1967

legyező

1

Hosszú, széles elefántcsont lapocskákon tarka virágdísszel hímzett és
festett selyem, minden második pálcika áttört. Rézkarikán bojtos
selyemzsinór. Bécsi munka.

1880 körül

67.12.2.2 / 1967

tok / legyezőjé

1

Fölül nyíló, kék virággal festett kartondoboz. Bécsi munka.

1880 körül
1880 körül

1880
1915-1918

67.12.3.1 / 1967

legyező

1

Keményfa, pálcikákon barna selyem, rajta arannyal és ezüsttel festett
nagy virágok. Az alapszín balról jobbra sötétedik. A legfelső pálcika áttört
rózsaág. Rézkarikán selyemzsinór bojttal. Franc Krejci bécsi udvari szállító
gyártmánya.

67.12.3.2 / 1967

tok / legyezőjé

1

Fölül nyíló, arany virággal díszített kartondoboz. Bécsi munka.

1880 körül

Lakkozott keményfa pálcákon zöldszínű selyem nagy virágokkal festve. A
selyem színe balról jobbra sötétedik. A pálcikák alsó részén és a
fedőlapokon eklektikus, ezüstözött dísz. Josef Wertheimer készítette.
Bécsi munka.

1870 körül

67.12.4.1 / 1967

legyező

1

67.12.4.2 / 1967

tok / legyezőjé

1

67.12.5.1 / 1967

legyező

1

67.12.6.1 / 1967

legyező

67.12.7.1 / 1967

legyező

Fehér kartondoboz, belsején a gyártó címkéje. Bécsi munka.
Vékony, lakkozott keményfa pálcikákon fehér tüll, festett, nagy virággal. A
pálcikákon szecessziós ezüstdísz. Bécsi munka.

1870 körül

1

Széles, lakkozott falemezek, rézkarikán barna selyembojt. Bécsi munka.

1880 körül

1

Széles, barnára lakkozott keményfa lemezek. Bécsi munka.

1880 körül

1870 körül

67.12.8.1 / 1967

legyező

1

Keskeny, feketére pácolt, áttört keményfa lemezeken fekete tüll festett
dísszel és csipkével. Bécsi munka.

1880 körül

67.12.9.1 / 1967

legyező

1

Keskeny, nyersszínű keményfa lemezeken dupla selyem. Az elején rokokó
ízű, festett gyermek-jelenetek. Bécsi munka.

1880 körül

67.12.10.1 / 1967

legyező

1

Áttört elefántcsont lemezekre ovális biedermeier női arckép ragasztva.
Bécsi munka.

67.13.1 / 1967

zászló / Sempronia Virágkorzó

1

Farúdon dupla, piros selyemzászló, egyik oldalára hímezve: Sopron
címere fölött és alatt: Vir Corso / 1905.

1905

67.14.1.1 / 1967

zászló / Zrínyi lánynevelő intézet

1

Dupla, fehér selyem arany szegéllyel és rojtokkal, mindkét oldalán színes
selyemrátétek, színes selyem és aranyhímzés. Mindkét oldalán piros és
zöld fogazat, ovális mezőben egyik oldalán magyarországi Szent Erzsébet,
másik oldalán Patrona Hungariae.

1924

67.14.1.2 / 1967

zászlószalag / Zrínyi lánynevelő intézet

1

Felül csokorba kötött, dupla, fehér selyemszalag arany rojtokkal, arannyal
hímezve: "MINDENT A HAZÁÉRT / AZ INTÉZET VÉGZETT
NÖVENDÉKEI / 1924-26.

1926

67.14.1.3 / 1967

zászlószalag / Zrínyi lánynevelő intézet

1

Felül csokorra kötött, dupla, fehér selyemszalag arany rojtokkal, arannyal
hímezve: "Istenért és Hazáért! / nagybányai vitéz Horthy Miklósné.

1924

67.15.1 / 1967

vállszalag / kormánybiztosi, 1848

1

Nemzetiszínű selyemszalag rézcsattal, két végén hatalmas, nemzetiszínű
selyembojttal. Kormánybiztos vállszalagja volt 1848-ban.

1848

67.16.1 / 1967

térkép / angol bombázó

1

Angol bombázó térképe. Finom, fehér selyem, egyik felén 1:3.000.000
léptékben Itália, Balkán és Magyarország térképe, a másik oldalán 1:
1.750.000 Görögország térképe nyomtatva. Brit Liberator bombázó
legénysége használta a II. világháborúban.

1944

67.17.1 / 1967

üveghenger / patikai

1

Zöldesszínű, vastagfalu, keskeny, magas üveghenger. Gyógyszertárban
használták.

67.18.1 / 1967

csákány / bányász- (Krampen)

1

Hosszú, vékony, mindkét végén kihegyezett vascsákány, nyél nélkül. Egyik
oldalán 118-as szám, a használó csapat számára.

67.19.1 / 1967

bikacsök

1

Erős, hajlékony bikacsök; az uradalmakban állatok hajtására használták.
Embert is vertek vele.

67.20.1 / 1967

tábla / Soproni Képzőművészeti Kör

1

Címerpajzs alakúra kivágott bádogon, piros és fehér alapon arany betűkkel
festve: Soproni képzőművészeti kör / Oedenburger / Kunst-verein.

67.21.1.1 / 1967

tapétaminta

1

Lila tónusú, nagy virágmintás tapétadarab. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.2 / 1967

tapétaminta

1

Fekete alapon nagy virágmintás tapétadarab. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.3 / 1967

tapétaminta

1

Csíkos tapéta a kék különféle árnyalataiból, ékalakú aranypontok. Takács
Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

19. század közepe

19. század vége
1920
1930 körül
1897

67.21.1.4 / 1967

tapétaminta

1

Lila, fekete és szürke csíkos alapon kisebb virágminták. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.5 / 1967

tapétaminta

1

Fekete mezőben nagy, szürke, stilizált virágminták matt zöld kontúrokkal.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.6 / 1967

tapétaminta

1

Csíkos, aranyozott mezőben nagy, lila, barna, piros és zöld virágminták
fekete kontúrokkal. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.7 / 1967

tapétaminta

1

Barna alapon, nagy, piros virágminták. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.8 / 1967

tapétaminta

1

Szürkészöld alapon kék, lila, szürke és barna virágminták széles, barna
kontúrokkal. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.9 / 1967

tapétaminta

1

A fekete és kék árnyalataiból nagy virágminták. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.10 / 1967

tapétaminta

1

Zöld, csíkozott alapon nagy, stilizált levélminták , mustár alapszín arany
keresztcsíkozással. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.11 / 1967

tapétaminta

1

Fekete, szürke és piros színekből hatalmas levél- és virágminták. Takács
Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.12 / 1967

tapétaminta

1

Barna és zöld, aranyos tónusú alapon élénk kék, lila, fekete, piros és
arany stilizált aranyminták. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.13 / 1967

tapétaminta

1

Fekete, mustárszínű és zöld alapon zöld, lila, kék és piros apróvirágú
virágminták. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.14 / 1967

tapétaminta

1

Arany alapon fekete, geometrikus keretben piros levélminták és többszínű
virágok. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.15 / 1967

tapétaminta

1

Kék és szürke árnyalatokból alaktalan minták, rácsozás. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.16 / 1967

tapétaminta

1

Lila alapon zöld és fekete foltok, szürkés levelek. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.17 / 1967

tapétaminta

1

Zöld alapon barna és arany stilizált virágminták éles, fekete kontúrokkal.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.18 / 1967

tapétaminta

1

Szürke és fekete csíkos alapon élénk, többszínű virágcsokrok. Takács
Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.19 / 1967

tapétaminta

1

Lila, fekete, csíkos alapon ezüst levélkoszorúk. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.20 / 1967

tapétaminta

1

Fehér alapon hatalmas, árnyalt színekkel festett rózsák. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.21 / 1967

tapétaminta

1

Fekete alapon matt lila, szürke, zöld, barna és arany színekkel keleti
motívumok: sátor és kisebb pagoda. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.22 / 1967

tapétaminta

1

Barna alapon élénkszínű virágok. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.23 / 1967

tapétaminta

1

Zöld árnyalataiból nagy levél. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.24 / 1967

tapétaminta

1

Széles, fekete és lila csíkon barna és arany virágok. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.25 / 1967

tapétaminta

1

Árnyalt, csíkozott zöld alapon nagy aranylevelek fekete és arany pont
kontúrokkal. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.26 / 1967

tapétaminta

1

Csíkozott, bordó alapon nagy, stilizált, szürkéslila virágok zöld kontúrokkal.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.27 / 1967

tapétaminta

1

Világoskék alapon élénk virágok. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.28 / 1967

tapétaminta

1

Lila alapon nagy, ezüst, stiliált levelek nagy, fekete kontúrokkal. Takács
Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.29 / 1967

tapétaminta

1

Fekete alapon élénkszínű virágok, csíkokban kis aranylevél díszítés.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.30 / 1967

tapétaminta

1

Nagy virágok barna árnyalatokban. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.31 / 1967

tapétaminta

1

Fekete, ezüsttel csíkozott alapon nagy, bordó, ezüst és arany virágok.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.32 / 1967

tapétaminta

1

Kék és szürke árnyalatokból széles csíkok, geometrikus formák. Takács
Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.33 / 1967

tapétaminta

1

Szürke pöttyös fekete alapon többszínű matt virágok. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.34 / 1967

tapétaminta

1

Zöld alapon élénkszínű virágok. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.35 / 1967

tapétaminta

1

Barna alapon világosabb kockák és arany csíkozás. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.36 / 1967

tapétaminta

1

Fekete alapon nagy, lila virágok. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.37 / 1967

tapétaminta

1

A Ht.67.21.1.14 szürke színváltozata. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.38 / 1967

tapétaminta

1

A Ht.67.21.1.35 bordó színváltozata. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.39 / 1967

tapétaminta

1

Csíkos, zöld alapon többszínű virágok. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.40 / 1967

tapétaminta

1

Csíkos, zöld alapon nagy, szürke, stilizált levelek és virágok széles, lila
kontúrokkal. Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.41 / 1967

tapétaminta

1

A Ht.67.27.1.40 kék színváltozata. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.42 / 1967

tapétaminta

1

Lilás alapon szürkészöld nagy levelek és virágok fekete kontúrokkal.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.43 / 1967

tapétaminta

1

Mustárszínű alapon zöld, fekete és fehér absztrakt minták. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.44 / 1967

tapétaminta

1

Lilás színű csíkos alapon világosabb árnyalatú virágfüzér aranyozással.
Takács Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.45 / 1967

tapétaminta

1

Világos alapon nagy, sokszínű virágok aranyos levelekkel. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.46 / 1967

tapétaminta

1

Bordó alapon magyaros piros, kék, zöld és lila virágmotívumok. Takács
Endre kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.47 / 1967

tapétaminta

1

Szürke alapon barna és zöld csíkozás, többszínű lila virág. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.48 / 1967

tapétaminta

1

Bordó alapon többszínű virágok mustárszínű kontúrokkal. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.49 / 1967

tapétaminta

1

Zöld alapon szürkészöld virágok. Takács Endre kárpitos
mintakollekciójából.

1920 körül

67.21.1.50 / 1967

tapétaminta

1

Sötétlila alapon dohányszínű nagy, szabálytalan virágok. Takács Endre
kárpitos mintakollekciójából.

1920 körül

67.22.1 / 1967

doboz / soproni, desszertes

2

Fehér, aranyozott szegélyű papírdoboz, fedőlapján színes nyomással a
soproni városház és a Tűztorony.

1967

67.23.1 / 1967

doboz / soproni, desszertes

1

Fehér papírdoboz aranyszegéllyel, fedőlapján színes nyomással a fertődi
kastély udvari homlokzata.

1967

67.24.1 / 1967

plakett / MDP soproni értekezlete

1

Kerek, bronzplakett. Közepén az MDP jelvénye alatt: 1950. MÁJUS 21.
Körben: MDP SOPRONI VÁROSI PÁRTÉRTEKEZLET.

1950

67.25.1 / 1967

emlékplakett / MKP II. Sopronmegyei kongresszusa

1

Téglalap alakú fehérfém plakett. Magvető férfi fölött és alatt: MKP /
MÁSODIK MEGYEI / KONGRESSZUS / SOPRON. 1947.

1947

67.26.1 / 1967

írótömb / megyei népfrontértekezlet

1

Kékszínű, műanyag irattok, fedőlapján arannyal nyomva: HAZAFIAS /
NÉPFRONT / GYŐR-SOPRONMEGYEI / KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE /
1964 MÁRCIUS. Az értekezlet résztvevői kapták.

1964

67.27.1 / 1967

tükör / reklám-, Pum Géza kereskedő

1

Egyszerű, négyszögletes tükör, hátlapjába előlről láthatóan szecessziós
keretben: PUM GÉZA / SOPRON / TELEFON: 325. Reklámcélból vásárlói
közt osztotta a kereskedő.

1930 körül

67.28.1 / 1967

díszsisak / porosz

1

Kisméretű, fém porosz díszsisak tetején koronás sassal. Homlokrészén
zománcozott császári címer körül: SUUM CUIQUE. Körben: MIT GOTT /
FÜR KÖNIG / UND VATER / LAND 1860. Belsejében vésve: Hmas 1905.

1905

67.29.1 / 1967

pecsételő / nemesi

1

Kis, rövidnyelű, ovális sárgaréz pecsételő. A címer sisakdísze: kardos griff,
barokk palást, a pajzsban CM monogram.

19. század eleje

67.30.1 / 1967

pecsételő

1

67.31.1 / 1967

díszgomb / Széchenyi

1

67.32.1 / 1967

gomb / vasutas

1

Kerek, nyélnélküli, lapos, sárgaréz. Lapjára vésve a magyar birodalmi
címer.
A Széchenyi család domború, ezüst díszgombja. Pozitív, domború
nyomással koronás Széchenyi-címer.
Sárgaréz, préselt díszgomb. Koszorúban vasutas címer.

19. század
19. század
1945

67.33.1 / 1967

írótömb / MESZÖV megyei gyűlés

1

Vörös műanyag írótömb, fedelén arannyal nyomva: MESZÖV címer alatt:
MEGYEI / KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS / 1967. A szövetkezetek megyei
gyűlésének résztvevői kapták.

67.34.1 / 1967

pecsétlenyomat / Sopron város

1

Sopron város pecsétlenyomata vörös pecsétviaszon. A város teljes címere
körül: SZABAD KIRÁLYI SOPRON VÁROS PECSÉTJE. A múzeum
pecsétnyomójáról készült, az 1967. májusi soproni diáknapok
versenyeinek nyertesei számára.

67.35.1 / 1967

lámpa / kézi-

1

67.36.1 / 1967

mérleg / rugós, piaci

1

67.37.1 / 1967

legyező

1

Fehér selyem arany és ezüst flitterekkel, virágdíszek. Küllői
elefántcsontból vésett stilizált virágdíszekkel. Eklektikus stílus.

67.38.1 / 1967

pohár / jubileumi, Soproni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

1

Barnamázas, cserép söröskorsó, elején domború címerpajzson
tűzoltójelvény fölött és alatt: SOPRON / 1866-1926. A Soproni Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 60 éves jubileumára több színben készítették
Esztergomban.

67.39.1 / 1967

bilincslakat / csendőr

1

Kis, kerek sárgaréz lakat. A csendőrök használták a bilincs lezárására.

1920 körül

67.39.2 / 1967

síp / csendőr-

1

Elnyújtott kúpalakú, zsinórra függeszthető síp. Csendőrök használták.

1920 körül

1924

1935

Kerek bádogdobozban üveghenger. Gyertyás világításra használták.
Fémkarikán erős fémrugó (kerek), a teher számára 2 kampóval. Vörösréz
skála. Piaci és házi mérésnél használták.

67.40.1 / 1967

díszpohár / bányász, Hofer Rezső

1

Fehér, hengerded, felül hullámvonalakkal díszített és hitelesítéssel ellátott
3 dl-es üvegpohár, egyik oldalára festve: fehér címerpajzson
bányászjelvény, GLÜCK AUF! Fölötte és alatta: Geselligkeits-Club / 1924 /
Hofer / Rezső. Hofer Rezsőnek, a brennbergi bánya egyik altisztjének
(aknász), az 1918-as sztrájk egyik vezetőjének ajándékozták.

67.41.1 / 1967

kard / bányász-

1

1848-as magyar kard, hajlított penge, széles vércsatorna, kis ellenzős
sárgaréz markolat. A kardot Stark Ferenc brennbergi aknász kapta
kollégáitól, és ő adta később Hofer Rezsőnek.

67.41.2 / 1967

hüvely / bányászkardé

1

67.41.3 / 1967

zsinór / bányászkardé

1

67.42.1 / 1967

bányászsapka / dalos

1

Fehérfém réz rátétekkel. Felül vésve: SF / A 25 éves / szolgálati /
jubileuma / emlékére / a brennbergi al- / tisztektől / 1935. X. 1.
Széles szíj arany zsinórrátéttel.
Hegyes, fekete bársonysapka, elején 2, hátulján 3 pár kis réz
bányászgombbal zsinórozással. Oldalán réz dalosjelvény. A brennbergi
bányászdalkör tagjai viselték. Scharff Józsefé volt.

1967

1967
1880 körül
1900 körül
1880 körül

1926

1935
1935
1930 körül

67.43.1 / 1967

versenyzászló / METESZ

1

Kis rudacskán dupla, piros selyemzászló arany rojtokkal. Közepén
hímezve: fekete fogaskerékben fehér mikroszkóp. Fölötte és alatta sárga
selyemmel: HELYI CSOPORTOK / VERSENYÉNEK GYŐZTESE /
MMTSZSZ / 1948. VI. 25. A Magyar Műszaki és Természettudományi
Szervezetek Szövetsége soproni csoportjának versenyzászlója volt.

67.43.2 / 1967

nyél / METESZ

1

Vörösre festett, esztergályozott, többször tagolt, kerek talpban vörösre
festett nyél aranyozott csúccsal.

1948

1945

1948

67.44.1 / 1967

karszalag / városi, 1945

1

Fehér lenvászon karszalag, rajta Sopron város pecsétlenyomata, fölötte és
alatta tintaceruzával latin és cirill betűkkel: SOPRON VÁROS / GOR.
UPRAVLÉNYIJE. A felszabadulást követő napokban viselték a tanács
alkalmazottai.

67.45.1 / 1967

kalap / cserkész

1

Széleskarimájú, csúcsos tetejű, zöld (kekiszínű) kalap, karimája fölött
széles bőrszíjjal, alul állszíjjal. Cserkészek egyenkalapja volt.

67.46.1 / 1967

csákó / tábori, magyar honvédtiszté

1

Khakiszínű, kerek vászoncsákó kis szemellenzővel, elől két gombbal. Elől,
fent arany zsinórgomb, közepén K betűvel (Károly). Magyar honvédtisztek
nyári tábori sapkája volt.

1916

67.47.1 / 1967

szőnyegminta / SOTEX

1

Zöldszínű, ötsoros velúrszőnyeg, a Ht.65.12.1 mintadarab kifejlesztett,
végleges formája. Tervezte Poór István. Az 1966. évi könnyűipari
termékversenyen dicséretet nyert.

1966

1967

1930 körül

67.48.1 / 1967

gyártmánycímke / SOTEX

1

Fehér vászonra kék festékkel nyomva: baloldalt a gyár védjegye: a
Tűztorony és a városi címer, jobboldalt: LAKÁSTEXTIL VÁLLALAT
SOPRONI GYÁRA. Alatta a termék adatai, neve, ára. IZMIR, C. 21. 947. A
soproni nyomda készítette a SOTEX számára.

67.49.1 / 1967

hadifogolymunka / madáretető

1

Puhafafaragás. T alakú fanyélen két, darabokból összeállított madár,
melyeket egy súly mozgat. A nyél, a madarak, az etető és a súly
tintaceruzával vonalas dísz. Hadifogoly faragta Sopronnyéken az I.
világháború alatt. A múzeum régi leltározatlan háborús gyűjteményéből.

1916

67.49.2 / 1967

hadifogolymunka / csörgő

1

Hosszú, alul dísztelen, felül ékfaragással és tintaceruzával díszített
rudacskán középen, mind a négy oldalán kis díszes lapocskákból
összeállított dobozkák, melyben kemény tárgy csörög. Orosz hadifogoly
készítette Sopronnyéken.

1916

67.49.3 / 1967

hadifogolymunka / tréfás doboz

1

Kis cigarettatárca alakú doboz, felül nyomó záródással, amit ha
elnyomnak, a dobozból kinyúlik egy kígyó. A doboz oldalain tintaceruza
díszítés: egyik oldalán orosz, a másikon kozák katona. Alul cirill betűkkel:
Na pamjaty plennovo szoldáta, 1914-15 go.

1915

67.49.4 / 1967

hadifogolymunka / játék

1

Két rudacska középen tengelyre erősítve, a rudacskák végein,
mindkettőhöz erősítve tyúkok, amelyek a rudacskák elhúzogatásával a
tengely tetején kopácsolnak, mintha ennének. Kék és piros ceruzadíszítés.
Orosz hadifogoly készítette Sopronnyéken. Keményfafaragás.

67.49.5 / 1967

hadifogolymunka / hal

1

Középen vászondarabra ragasztott ízekből összeállított haltest, amely
mozog. Tintaceruza díszítés.

67.49.6 / 1967

hadifogolymunka / kígyó

1

67.49.7 / 1967
67.49.8 / 1967

hadifogolymunka / hal
hadifogolymunka / kígyó

1
1

67.49.9 / 1967

hadifogolymunka / kígyó

1

68.1.1.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény elején keretben: SYR: / PHYTO= / LACC:
felette angyalfej. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.1.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.2.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: UNG: / HYDRARG: /
FORT: felette angyalfej. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.2.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.3.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: -: OXIM: / SCIL= / LAE. /
felette angyalfej. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.3.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.4.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: UNG: / DIGITAL: /
felette angyalfej. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.4.2 / 1968

fedél / patikatégely

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.5.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: SYR: / EMULSIV: /
felette angyal. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.5.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.6.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :UNG: / ALTHAE= / AE.
felette angyalfej. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.6.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa. Bécsi gyártmány.

19. század

68.1.7.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: ROOB / JUNI. / PERI.
felette angyalfej.

18/19. század

Középen vászonra ragasztott, ízekből összeállított hosszú, mozgékony,
kékre festett kígyótest.
Ízekből összeállított, kékre és pirosra festett haltest. Puhafafaragás.
Ízekből összeállított, zöldre festett, mozgékony kígyótest.
Ízekből összeállított, kék és szürke színekkel tarkára festett kígyótest
bőrszíj nyelvvel.

1916

1916
1916
1916
1916
1917

68.1.7.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.8.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.8.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.9.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.9.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.10.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.10.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.11.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.11.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.12.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.12.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.13.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.13.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.14.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.14.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.15.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.15.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.16.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.16.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.17.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.17.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.18.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.18.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.19.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.19.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.20.1 / 1968

patikatégely

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: ROOB / MORO= / RUM.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: PULPA / TAMARIN= /
DORUM. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / VALERIA= /
NAE. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: EXTR: / QUAS= / SIAE.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / MARUBIL /
ALB: felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / BELLADON /
FOL: felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / AURANT: /
CORT: felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: : EXTR: / TRIFOLII /
FIBR: felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / CRO= / CI.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / CHINAE /
FUSCAE. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / GRAMI= / NIS.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / CUBEB: /
AETH: felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / GENTIA= /
NAE. felette angyalfej.

18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század

68.1.20.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / CICHO= / REI.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / RHEI /
MOSCOV. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / ABSIN= / THII.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / ACORI / RAD.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / ALO= / ES.
felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / AMARI= /
CANS. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / CENTAURI /
MINORIS. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / COLOM= /
BAE. felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.
Fehérmázas porcelánedény, elején kék keretben: :EXTR: / MALAT: /
FERRI: felette angyalfej.
Fehérmázas porcelán, kék kerettel, fogóján kék rózsa.

18/19. század

68.1.21.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.21.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.22.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.22.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.23.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.23.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.24.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.24.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.25.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.25.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.26.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.26.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.27.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.27.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.28.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.28.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.29.1 / 1968

patikatégely

1

68.1.29.2 / 1968

fedél / patikatégelyé

1

68.1.30.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: AQUA / CARMINAT. / REGIA. Fölötte festett, fehér
angyalfej.

19. század

68.1.30.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század
18/19. század

68.1.31.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: PARAFFIN / LIQUID. Fölötte festett, fehér
angyalfej.

68.1.31.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: AQUA / MENTHAE / CRIPAE: / eredeti írása
átfestve. Fölötte festett, fehér angyalfej.

19. század

68.1.32.1 / 1968

orvosságos üveg

68.1.32.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

68.1.33.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: elkopott, olvashatatlan felírás. Fölötte festett, fehér
angyalfej.

68.1.33.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

68.1.34.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: SPIRITUS / MELISSAE / COMP:. Fölötte festett,
fehér angyalfej.

68.1.34.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

68.1.35.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: LIQUOR / FORMALDEHYD. / SAPONAT. Fölötte
festett, fehér angyalfej.

68.1.35.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

68.1.36.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: PLUMAE / ACET: BASIC / SOLUT. Fölötte festett,
fehér angyalfej.

68.1.36.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

68.1.37.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: ACET. / PYROLIGNOSUM / RECTIFICAT. Fölötte
fehér, festett angyalfej.

68.1.38.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: :SIR: KAL / GUAJACOL- / SULFON. Fölötte fehér,
festett angyalfej.

19. század

68.1.38.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század

68.1.39.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől fehérre festett
keretben fekete alapon fehér betűkkel: ++ / SOL. / ARSENIC. / 0.50 1.50.
Fölötte festett, fehér angyalfej.

19. század

68.1.39.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század
19. század

68.1.40.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől kék, festett
keretben fehér alapon: OLEUM / TEREBINTH. % AUSTR. / RECTIFIC.
Fölötte festett, fehér angyalfej.

68.1.40.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.

19. század

Hasábalakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől fehér alapon,
elhalványult írással: LIQUOR / ACIDUS / HALIORI. Fölötte festett, fehér
angyalfej.

19. század

68.1.41.1 / 1968

orvosságos üveg

1

68.1.41.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

68.2.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Üvegből készült dugó, későbbi, mint az orvosságos üveg.
Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: :SEM. / ANISI
/ STELL. Esztergályozott keményfa.

19. század
19. század

68.2.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: EXTR. / LIQU.
/ FLUID. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: RES. /
GUAJACI. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: MASTIX.
Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.5.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: AMYGDAL. /
AMAR. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.5.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.6.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: CREMOR /
TARTAR. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.6.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.7.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: PULV. /
FUMAL. / ORD. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.7.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.8.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: LYCOPO= /
DIUM. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.8.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.9.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: SEM. /
CYDONIOR. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.9.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.10.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: EXTR. /
KOLAE FLUID. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.10.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.11.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: PIPER /
LONG. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.11.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.12.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: SEM. /
CINAE. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.12.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.13.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: EXTR:
CONDURANGO / FLUID. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.13.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.14.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: FERR: /
OXIDAT: / OXYDUL. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.14.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Világosbarnára lakkozott, éles peremű, lapos
fedél.

19. század

68.2.15.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna, lakkozott fahenger, oldalán fekete ovális keretben feketével
festve: PULV. / ALODES. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.15.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Egyenestetejű, élesen kiugró peremű, barna,
lakkozott fedél.

19. század

68.2.16.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Barnára lakkozott, felfelé kissé szélesedő hengerded test, oldalán
feketével festve: PULV. / ALOES / SUCCOTRI. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.16.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Barna, lakkozott, oldalán többször tagolt,
élesperemű, legömbölyített fedél.

19. század

68.2.17.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.17.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.18.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.18.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Ívelt tetejű, magasabb, világosbarna, lakkozott
fedél.

19. század

68.2.19.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna, lakkozott henger, oldalán feketével festve: RAD. /
ZEDORAIAE. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.19.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Oldalt kétszer tagolt, lekerekített, világosbarna
fedél.

19. század

68.2.20.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna, lakkozott fahenger, szélesebb talpa többször tagolt. Oldalán
feketével festve: RAD: / SENEGAE. Esztergályozott keményfa.

19. század

Világosbarna, lakkozott henger, oldalán feketével festve: FRUCT: / CARVI.
Esztergályozott keményfa.
Esztergályozott keményfa. Barna, lakkozott, lekerekített, sima fedél.
Barna, lakkozott, szélesebb talpú fahenger, oldalán feketével festve:
COCCIONEL- / LA. Esztergályozott keményfa.

19. század
19. század
19. század

68.2.20.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Tagolt oldalú, felül kerekített, világosbarna,
lakkozott fedél.

19. század

68.2.21.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna, lakkozott henger, oldalán feketével festve: PULV: /
VALERIAN: / RAD. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.21.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Oldalán többször tagolt, élesperemű,
világosbarna fedél.

19. század

68.2.22.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé enyhén szélesedő, világosbarna, lakkozott hengerded test, oldalán
feketével festve: PLUMB. / CARBON. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.22.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Gömbölyített, lapos fedél, tetején kis, fekete
fogóval.

19. század

68.2.23.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé enyhén szélesedő, világosbarna, lakkozott hengerded test, oldalán
feketével festve: PULV. / QUERCUS. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.23.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Legömbölyített, világosbarna fedél, tetején kis,
fekete fafogóval.

19. század

68.2.24.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé enyhén szélesedő, világosbarna, lakkozott hengerded test, oldalán
feketével festve: SECAL. / CORN. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.24.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Gömbölyített, laposabb, világosbarna fedél,
tetején kis, fekete fogóval.

19. század

68.2.25.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé enyhén szélesedő, világosbarna, lakkozott hengerded test, oldalán
feketével festve: PULV: / DEXTRIN. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.25.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Legömbölyített, világosbarna fedél, tetején kis,
fekete fogóval.

19. század

68.2.26.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé enyhén szélesedő, világosbarna, lakkozott hengerded test, oldalán
feketével festve: PULV: / FUMAL. / NOB. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.26.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Esztergályozott keményfa. Legömbölyített, világosbarna fedél, tetején kis,
fekete fogóval.

19. század

68.2.27.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Barna, lakkozott fahenger, oldalán fekete ovális keretben feketével festve:
PUL. / CUBEBER. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.27.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Egyenes, kerek, barna fedél, tetején kis fekete, gömbalakú fogóval.
Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.28.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.28.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.29.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Egyszerű, világosbarna henger, oldalán díszes, fekete keretben fehér
alapon: ZINC. / SULFURIC. Esztergályozott keményfa.
Világosbarna félgömb, tetején kis fogóval. Esztergályozott keményfa.
Egyszerű, világosbarna henger, oldalán díszes, fekete keretben fehér
alapon: AZOPHEN / SALICYLIC. Esztergályozott keményfa.

19. század
19. század
19. század

68.2.29.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Világosbarna félgömb kis fogóval. Esztergályozott keményfa.
Felfelé szélesedő, világos, hengerded alakú test, oldalán feketével festve:
PULV. / SACCH. / LACT. Esztergályozott keményfa.

68.2.30.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.30.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barna félgömb kis fogóval. Eredetileg nem erre a tégelyre való.
Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.31.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Egyszerű, barna henger, oldalán díszes, fekete keretben fehér alapon
feketével festve: PBSIM. TRIBR. / PHENYL. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.2.31.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.32.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.32.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.33.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.33.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.34.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.34.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.35.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.35.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.36.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.36.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.37.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.37.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.38.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.38.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.39.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.39.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.40.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.40.2 / 1968
68.2.41.1 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé
orvosságos tégely

1
1

Barna félgömb kis fogóval. Esztergályozott keményfa.
Világosbarna, lakkozott fahenger, oldalán feketével festve: PULV: /
FERRI / ALCOH:. Esztergályozott keményfa. Bécsi gyártmány.
Barna félgömb kis fogóval. Eredetileg nem erre a tégelyre való.
Esztergályozott keményfa. Bécsi gyártmány.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Oldalán
feketével: PASTA / ZINCI / OXYD.
Alacsony, kerek fedő kis fogóval.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Oldalán
feketével: UNG: / SULF URAT: / FLAV:.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogójának pereme aranyozott.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Oldalán
feketével: SIR: / ALTHAE.
Lapos, kerek fedő kis fogóval. Aranyának nyoma sincs.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Oldalán
feketével: UNG: / INFANT.
Lapos, kerek fedő kis fogóval. Pereme és a fogóperem aranyozott.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Oldalán
feketével: SIR: / LAXANS.
Lapos, kerek fedő kis fogóval. Aranyozásának már nyoma sincs.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Felírása
teljesen lekopott.
Lapos, kerek fedő kis fogóval, aranyozással.
Többszörösen tagolt, fehér porcelánhenger arany gyűrűkkel. Feketével:
UNG: / SULFUR: / FUSC:.
Lapos, kerek fedő kis fogóval, aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger aranyozva. Feketével: PASTA / ... /
SALYCYL.
Kerek, lapos fedő, aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Írása lekopott.

19. század
19. század

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.2.41.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.42.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.42.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.43.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.43.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.44.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.44.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.45.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.45.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.46.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.46.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.47.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.47.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.48.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.48.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.49.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.49.2 / 1968
68.2.50.1 / 1968
68.2.50.2 / 1968
68.2.51.1 / 1968
68.2.51.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé
orvosságos tégely
fedél / orvosságos tégelyé
orvosságos tégely
fedél / orvosságos tégelyé

1
1
1
1
1

68.2.52.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.52.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.53.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.53.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.54.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva. Az
aranyozása kopott.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve: EXTR / CHIN: / SI ... Írása kopott.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve: BALSAM. / PERUVIAN.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve. Fölírása lekopott.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve. EXTR / CHINAE / FLUID. Írása kopott.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve. SUPPOS. / GLYCERIN. / MINOR.
Kerek, lapos fedő, perem aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve. Írása lekopott.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve: ... G. / DEACHY... / Írása lekopott.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozva.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel. Oldalán feketével
festve. Írása lekopott.
Kerek, lapos fedő.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozott.
Többszörösen tagolt, fehér henger arany gyűrűkkel.
Kerek, lapos fedő, pereme és fogantyújának pereme aranyozott.
Szélestalpú, felfelé szélesedő, hengerded test, oldalán feketével festve:
EXTR: / CHIN: CORT: / P:.
Kerek, fedelén kissé domborodó fedő.
Szélestalpú, felfelé szélesedő, hengerded test. Eredeti írását átfestve új
írása van. Az eredeti felírás: SUPPOSIT / HAEMORHOID. Új felírása:
UNG. HYDROPHILIC. / NON-IONIC.
Lapos, tetején kissé domborodó, kerek fedél.
Szélestalpú, felfelé szélesedő, hengerded testen fekete festéssel: EXTR: /
SCILL: / MAR:.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.2.54.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Ívelő tetején körökkel tagolt és aranyozott kerek fedő.
Alul és felül kiszélesedő, tagolt, aranyozott peremmel ellátott henger,
oldalán fekete festéssel: EXTR: / QUASSIAE.
Felül körösen tagolt, aranyozott, kerek fedél.
Alul és felül kiszélesedő, tagolt, aranyozott peremű henger, oldalán fekete
festéssel: EXTR: / HYOSC: / FOL: /
Felül körösen tagolt, aranyozott, lapos, kerek fedő.
Alul és felül kiszélesedő, tagolt, aranyozott peremű henger, oldalán fekete
festéssel: EXTR / ACONTTI.
Felül körösen tagolt, aranyozott, lapos, kerek fedél.
Alul és felül kiszélesedő, tagolt, aranyozott peremű fehér hengeren fekete
festéssel: EXTR: / CASCAR:.

68.2.55.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.55.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.56.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.56.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.57.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.57.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.2.58.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.2.58.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Felül körösen tagolt, magasan ívelt, fehér, kerek fedő. Eredetileg nem erre
a tégelyre való.

68.3.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Tömzsi, kehelyformájúra készített, barnára festett edény. Oldalán copf
aranykeretben arannyal festve: SEM: / PARAV: A:. Esztergályozott
keményfa.

18/19. század

68.3.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára festett, félgömb alakú fedő. Esztergályozott keményfa.

18/19. század

68.3.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Kehelyalakúra formált, barnára festett edény, oldalán copf aranykeretben
arannyal: PULV: / LYTHAR. Esztergályozott keményfa.

18/19. század

68.3.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára festett, félgömb alakú fedő. Fogója hiányzik. Esztergályozott
keményfa.

18/19. század

68.3.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Kehelyalakú, barnára festett edény, oldalán copf aranykeretben arannyal:
PULV: / ASSAYFOCT. Esztergályozott keményfa.

18/19. század

68.3.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára festett, félgömb alakú fedő. Fogója és peremének nagy része
hiányzik. Esztergályozott keményfa.

18/19. század

68.3.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Többször tagolt, szélesebb peremen henger, sárgásszínű alapmázon,
barna copfkeretben barnára festve: :EX: / STRAM: / ONII:. Kőcserép.

18/19. század

68.3.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.4.1.1 / 1968
68.4.1.2 / 1968

orvosságos tégely
fedél / orvosságos tégelyé

1
1

68.4.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.4.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Sárgásszínű mázzal lapos, kerek fedél kis gömfogóval. Erősen csorba,
hiányos. Kőcserép.
Fehér hengeren fekete festéssel: Extr: / Cichorei.
Enyhén domborodó, kerek fedő kis gömfogóval.
Fehér henger tagolt, aranyozott peremekkel. Fekete festéssel: :OL: /
CAMPHOR:.
Lapos, kerek fedő nagyobb gömfogóval.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

18/19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.5.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Nyers, barnaszínű fahenger szélesebb talppal. Oldalán barna copf, festett
keretben feketével festve: BOLUS / ALBA. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.5.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Lapos, gömbölyített, világosbarna színű fedél, tetején feketével festve:
HYDROPYRIN. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.5.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna fahenger szélesebb, többször tagolt talppal. Oldalán barna,
copf keretben: GUMI / OLIBAN. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.5.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Világosbarna, lapos, kerek fedél, tetején kis gömbbel. Esztergályozott
keményfa.

19. század

68.5.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna fahenger szélesebb, többször tagolt talppal. Oldalán
feketével festve: PULV / ASSAE-FOE. Esztergályozott keményfa.

19. század

68.5.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Világosbarna, többször tagolt, kerek fedél erősen domborított tetővel.
Esztergályozott keményfa.

19. század

68.5.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarna fahenger szélesebb, magas talppal. Oldalára másodlagosan
barna alapra feketével festve: COMPR. / INFLUENZICA. Alatta az eredeti
festés kis dísze.

19. század

68.5.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Alig domborított, kerek, lapos fedél. Esztergályozott keményfa.

19. század
19. század
19. század

68.5.5.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világos meggypirosra festett fahenger lapos, szélesebb talppal. Oldalán
ovális keretben piszkosszürke alapon feketével festve: NUX. / MOSCHAT.
Esztergályozott keményfa.

68.5.5.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Oldalán többször tagolt, domború, lapos fedél meggypirosra festve.
Esztergályozott keményfa.

68.5.6.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.5.6.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.5.7.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Kerek üveghenger, kicsit keskenyebb szájjal, a nyakánál metszett. Oldalán
aranykeretben kék-fehér-kék alapon: GUM / R. EUPHORB. / EL.

19. század

68.5.7.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Vaskos üvegdugó metszett fogóval.

19. század

68.5.8 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, átlátszó üveg keskeny nyakkal, széles peremben köralakú
fogójú dugóval. Oldalán kék keretben sárga alapon feketével festve:
TINCT. / RHOIS-TOX.

19. század

68.5.9 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, átlátszó üveg, erősen lekerekített felső sarkain egyszerű,
metszett dísz. Keskeny, szélesperemű nyak. Oldalára ragasztott papíron
tintával: SEX-APPEAL.

19. század

68.5.10 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, felül lekerekített, áttetsző üveg, keskeny száj, üvegdugó
gömbalakú fogóval. Oldalán kék keretben fehér alapon feketével festve:
TINCT. / ACORI.

19. század

Fehér, alul kidomborodó talpú porcelánhenger. Oldalán díszes, kék
keretben narancsszínű festéssel: EXTR. / FILIC. MAR.
Kerek, lapos, vastagfalú fedél.

19. század
19. század

68.5.11 / 1968

orvosságos üveg

1

Fent lekerekített sarkú, hasábalakú áttetsző üveg, keskeny nyakkal, széles
peremű szájában üvegdugó téglaalakú fogóval. Oldalán piros keretben
fehér alapon pirossal festve: BOLUT. / VILLATI.

19. század

68.5.12 / 1968

orvosságos üveg

1

Fent lekerekített sarkú, téglaalakú áttetsző üveg, keskeny szájában
üvegdugó. Oldalán kék keretben fehér alapon feketével festve: SPIR. /
CORNU / CERVI.

19. század

68.5.13 / 1968

orvosságos üveg

1

Felül lekerekített sarkú, hasábalakú átlátszó üveg. Szélesperemű, keskeny
szájában üvegdugó gömbalakú fogóval. Oldalára ragasztott ovális
papírlapon: LYSOFORM.

19. század

68.5.14 / 1968

orvosságos üveg

1

Fent lekerekített sarkú, áttetsző, hasábalakú üveg. Keskeny szájában
üvegdugó téglaalakú fogóval. Oldalán kék keretben fehér alapon feketével
festve: TINCT. / RHEI-SPIR.

19. század

68.5.15.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Ívelt oldalú téglatest, sárgaszínű üveg, széles szájában díszes, laposfogójú
üvegdugó. Oldalán és a dugó tetején fehér keretben fekete alapon fehérrel
festve: NATR. / KAKODYL.

19. század

68.5.15.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

Díszes, laposfogójú üvegdugó.

19. század

Hengeralakú, kék üveg, alig keskenyebb szájában széles, lapostetejű
üvegdugó. Oldalán fehér keretben fekete alapon fehérrel festve:
HYDRARG. / TANNIC.

68.5.16.1 / 1968

orvosságos üveg

1

68.5.16.2 / 1968

dugó / orvosságos üvegé

1

68.6.1 / 1968

mellszobor / Aesculap

1

68.6.2 / 1968

mellszobor / Epikurosz

1

Többször tagolt oszlopalapon bronzírozott mellszobor: klasszikus arcú
szakállas férfi. Elől: EPICUR. Hátul gyári jel. Gyógyszertárban használták.

19. század vége

68.6.3 / 1968

mellszobor / Jupiter

1

Többször tagolt oszlopalapon bronzírozott mellszobor: dúshajú szakállas
férfi. Elől: JUPITER. Hátul gyári jel. Patikai szobor volt.

19. század vége

68.6.4 / 1968

mellszobor / Aesculap

1

Többször tagolt oszlopalapon bronzírozott mellszobor: szakállas férfi,
hajában szalag. Elől az írása elmosódott. Újonnan festve. Patikai szobor
volt.

19. század vége

68.6.5 / 1968

mellszobor / Higiea

1

Többször tagolt oszlopalapon bronzírozott mellszobor: görög nő. Írása
elmosódott. Újonnan festve. Patikai szobor volt.

19. század vége

68.6.6 / 1968

mellszobor / Aesculap (?)

1

Bronzírozott mellszobor: klasszikus szakállas férfi. Patikai szobor volt.

19. század vége

68.6.7 / 1968

mérleg / gyógyszertári

1

Bronzöntvény Hygiea szobor tartja a mérleget. Nikkelezett fémkarokról
lelógó kerek tányérok. A mérleg skálája, zománcozott fémlap a szobor
hátán van.

19. század vége

68.6.8.1 / 1968

mozsár / patikai

1

68.6.8.2 / 1968

mozsártörő / patikai

1

Széles, lapostetejű üvegdugó.
Köralakú, többször tagolt talpon fehérre festett gipszszobor, szakállas férfi.
Elől: Aesculap.

Vaskos, tömör sárgaréz mozsár, kétoldalt kis, gömbölyded fülekkel. Elől
írás vésve: Johán 1842 Neupauer.
Két végén a törőfelület számára kiszélesedő vasrúd.

20. század eleje
20. század eleje
19. század vége

1842
19. század

68.6.8.3 / 1968

talp / patikai mozsáré

1

Kerek, barnára festett faoszlop. Tetején a mozsár számára kerek
bemélyedés kiképezve lekerekített peremmel.

19. század

68.6.9.1 / 1968

desztilláló / víz-

1

Vörösrézlemezből képezett két edény. Egyik szabályos hengeralakú, a
másik tetején legömbölyített, alul széles talppá szélesedő, a kettő csővel
van összekötve. Patikában használták vízdesztillálásra.

19. század

68.6.9.2 / 1968

állvány / vízdesztillálóé

1

Egymással három vasrúddal összeerősített három- és kétlábú kerek,
kémiai vasállvány.

19. század

19. század vége

68.6.10.1 / 1968

állvány / patikai mérlegé

1

Hátrafelé ívelten keskenyedő, furnírozott barna fadoboz, elől három fiókkal
a súlyok számára. Hátul középen esztergályozott, többször tagolt
keményfa oszlop a mérleg tartására. A mérleg felfüggesztésére fémkonzol
szolgál. Az oszlop elejéről hiányzik a mérleg skálája.

68.6.10.2 / 1968

patikamérleg

1

A mérleg hídszerkezete. Valamikor nikkelezett, ma erősen kopott
fémöntvény, középen többször tagolt felfüggesztéssel, hosszú mutatóval.

19. század vége

68.6.10.3 / 1968

tányér / mérlegé

2

Két darab egyenesperemű vasbádog serpenyő vastag drótpántokkal, ezek
fölött vörösréz lemez felfüggesztéssel.

19. század vége

68.7.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.5.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.5.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.6.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.6.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.7.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.7.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / MAJORAN:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / ZINCI.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / GLYCERINI.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / SULFURAT.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / ROSATUM.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / EMOLLI= / ENS:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / CICUTAE.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.7.8.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.8.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.9.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.9.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.10.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.10.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.11.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.11.2 / 1968

orvosságos tégelyé

1

68.7.12.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.12.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.13.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.13.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.14.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.14.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.15.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.15.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.16.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.16.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.17.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.17.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.18.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.18.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.19.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.19.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.20.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.20.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / SULFURAT:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / PLUMBI / ACET:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / WILSONI.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / CALENDUL:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / ZINCI / NORMAL:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
AXUNG: / LEPORIS.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
XUNG: / CANIS:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
AXUNG: / PORCINA.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SYR: / ACETOS / CITRI.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SYR: / CINNAMONI / CORT:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SYR: / MANNA= / TUS.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SYR: / AURANT: / CORT:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SYR: / FERRI. / JODATI.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.7.21.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.21.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.22.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.22.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.23.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.23.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.24.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.24.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.25.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.25.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.26.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.26.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.27.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.27.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.28.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.28.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.7.29.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.7.29.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.8.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.8.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.8.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.8.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégely

1

Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SYR: / RATANHIAE.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
TEREB: / VENETA.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
BELSEM / COPAIVAE.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
SAPO / VIRIDIS.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
MEL / ROSATUM.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
ROOB / SPIL: / CERV:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
OL: / RICINI / SEM.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
VASELIN : / ALB:.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Fehér porcelánhenger alig szélesebb talppal, oldalán fekete festékkel:
UNG: / JODOFORMI / 3:1.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél.
Szürke, hengeralakú kőcserép, oldalán ragasztott papírra festve:
ROSENZWEIC / HAUSSALBE.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél, fogóval.
Szürke, hengeralakú kőcserép, oldalán ragasztott papírra festve: UNG.: /
CONTRA SCABIEM / F. N.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél, fogóval.
Szürke, hengeralakú kőcserép, oldalán ragasztott papírra festve: CERAT. /
AD MYSTAC.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél, fogóval.
Szürke, hengeralakú kőcserép, oldalán ragasztott papírra festve: EMPL: /
DIACHYLON SIMPL.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél, fogóval.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

Szürke, hengeralakú kőcserép, oldalán feketével festve: UNG: /
CERUSSAE.
Fedele esztergályozott, fogóval.
Szürke színű, hengeralakú kőcserép, oldalán feketével festve: OL: /
LAURI. Füle kagyló alakú.
Kissé domborodó, esztergályozott fedél, fogóval.
Szürke színű, hengeralakú kőcserép, oldalán feketével festve: UNG:
SIMPL:. Füle kagyló alakú.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél, fogóval.
Szürke színű, hengeralakú kőcserép, oldalán feketével festve: UNG: /
BASILIC:. Füle kagyló alakú.
Kissé domborodó, lapos, kerek fedél, fogóval.

68.8.5.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.5.2 / 1968

fedél / orvosságos tégely

1

68.8.6.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.6.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.8.7.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.7.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.8.8.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.8.8.2 / 1968

fedél / orvosságos tégely

1

68.9.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Szabályos hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb szája metszett.
Oldalán arany keretben ovális fehér alapon feketével festve: AMON. /
CHLORAT. / DEP. Széles, kerek, kék üvegdugó nyolcszögalakúra
metszve.

19. század 2. fele

68.9.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Szabályos hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb szája metszett.
Oldalán keskeny arany keretben ovális fehér alapon feketével festve:
NATR. / BICARB. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre
metszve.

19. század

68.9.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Szabályos hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb szája metszett.
Oldalán keskeny arany keretben ovális fehér alapon feketével festve: KAL.
/ BROMAT. Széles, kerek, kék üvegdugójának teteje nyolcszögűre
metszve.

19. század

1

Szabályos hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb szája metszett.
Oldalán keskeny arany keretben ovális fehér alapon feketével festve:
ACID. / CITRIC. / CRYST. Széles, kerek, kék üvegdugójának teteje
nyolcszögűre metszve.

19. század

19. század

68.9.4 / 1968

orvosságos üveg

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.9.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Szabályos hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb szája metszett.
Oldalán keskeny arany keretben ovális fehér alapon feketével festve:
NATR. / PHOSPHOR. / CRYST. Széles, kerek, kék üvegdugójának teteje
nyolcszögűre metszve.

68.9.6 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny
arany keretben ráragasztott ovális papíron feketével festve: MENTHOL.
CRYST. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.9.7 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Ráragasztott ovális papíron feketével festve: PYRAMIDON. Széles, kerek,
kék dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.9.8 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny,
arany keretben, ráragasztott ovális papíron feketével festve: NATR.
PHOSPHOR SICC. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre
metszve.

68.9.9 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny,
arany keretben, ráragasztott ovális papíron a felirat elmosódott. Széles,
kerek dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

19. század

19. század

68.9.10 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny,
arany keretben, ráragasztott ovális papíron feketével festve: MAGNES.
CITRIC. EFFERV. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre
metszve, széle csorba.

68.9.11 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny,
arany keretben, ráragasztott ovális papíron feketével festve: NATR.
JODAT. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.9.12 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Ráragasztott ovális papíron feketével festve: THEOBROMIN PURUM.
Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre metszve, kissé csorba.

19. század

68.9.13 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny,
arany keretben, ráragasztott ovális papíron feketével festve: GUARAN
PULV. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

19. század

68.9.14 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny,
arany keretben, ráragasztott ovális papíron feketével festve: NATR.
CARBON. CRYST. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre
metszve.

68.10.1 / 1968
68.10.2 / 1968

orvosságos üveg
orvosságos üveg

1
1

Kissé hasas kék üveg, dugója lapos, széles peremmel.
Kissé hasas, kék üveg, dugója lapos, széles peremmel.

19. század
19. század

68.11.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: CALC /
OXYDATUM.

19. század

68.11.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: KALIUM /
BROMATUM.

19. század

68.11.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: Kali /
chloric:.

19. század

68.11.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: LACCA /
MUSICA.

19. század vége

68.11.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: KALIUM /
BICHROMIC:.

19. század vége

68.11.6 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: ACID: /
PICRINIC:.

19. század vége

68.11.7 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, áttetsző üveg, alig keskenyebb nyakában széles, lapostetejű
dugó. Oldalán téglalap alakú fehér mezőben kikarcolt betűkkel: KALIUM /
HYDROCARB:.

19. század vége

68.12.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Ráragasztott ovális papíron feketével festve: PULV. DENTIFR. / RUBR.
Széles, kerek, barna dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század vége

68.12.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Oldalán fehér alapon feketével festve: PULV. / ORYZAE / ODOR. Széles,
kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.12.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Oldalán fehér alapon feketével festve: FERR. / DIALYS. Széles, kerek,
barna dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.12.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Oldalán fehér alapon feketével festve: RUBID. / JODAT. Széles, kerek,
barna dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.12.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Oldalán fehér alapon feketével festve: ATROPIN. Széles, kerek, kék
dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.13.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Hengeralakú, barna üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve.
Oldalán fehér alapon feketével festve: ZINC. / SULFOCARB. Széles,
kerek, barna dugójának teteje nyolcszögűre metszve.

19. század

68.13.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg. Oldalán fehér alapon feketével festve: PULV. /
DOWERI. Széles, lapos peremű dugó.

19. század

68.13.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg. Oldalán fehér alapon pirossal festve:
JODOFORM.

19. század

68.13.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg. Oldalán fehér alapon fehérrel festve:
HYDRARG. / SALICYLIC. Dugója: lapos.

19. század

68.13.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Szabályos hengeralakú, barna üveg alig keskenyebb szájjal és kerek,
laposfedelű üvegdugóval.

19. század

68.14.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
ARGONIN.

19. század

68.14.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
KAL. / SOZOJODOL.

19. század

68.14.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
PAPAYOTIN.

19. század

68.14.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
THEOBR: / NATR. BENZ.

19. század

68.14.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
ACID / SOZODOLIC.

19. század

68.14.6 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
SULFOFORM.

19. század

68.14.7 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
ALUMNOL.

19. század

68.14.8 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
LITH. / BICARBON:. Írása kopott.

19. század

68.14.9 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
THYOSIAMIN.

19. század

68.14.10 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
NAT / TANNIC. Írása kopott.

19. század

68.14.11 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
CHININ. / HYDRATUM.

19. század

68.14.12 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
FERR. / PETTONAT. Címkéje hiányos.

19. század

68.15.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán oválispapíron, vékony arany keretben, piros betűkkel: PILULAE /
OPIL.

19. század

68.15.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel: NATR
/ KAKODYUC.

19. század

68.15.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel:
CADM. / SULFURIC.

19. század

68.15.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, barna, csiszolt
dugó. Oldalán ovális fehér papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel:
ZINC. / VALERIA NIC.

19. század

68.15.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel:
PLUMB / TANNIC.

19. század

68.15.6 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel:
CUAJACETIN.

19. század

68.15.7 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel:
TUSSOL.

19. század

68.15.8 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális papíron, vékony arany keretben, piros betűkkel: THALLIN.

19. század

68.15.9 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, barna üveg, alig keskenyebb szájában lapos, csiszolt dugó.
Oldalán ovális fehér papíron, vékony fekete keretben, fekete betűkkel:
BISMUTH / TANNIC.

19. század

68.16.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hosszabb oldalain domborított, rövidebb oldalain homorú, hasábalakú
üveg, nyolcszögűre csiszolt kerek üvegdugóval. Egyik oldalán festett
virágok.

19. század

68.16.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Rövidebb oldalain homorított, szélesebb oldalain kissé domború,
hasábalakú, színtelen üveg, keskeny szájában nyolcszögűre csiszolt kerek
üvegdugóval. Egyik oldalán festett virágok.

19. század

68.16.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Rövidebb oldalain homorított, szélesebb oldalain kissé domború,
hasábalakú, színtelen üveg, keskeny szájában nyolcszögűre csiszolt kerek
üvegdugóval. Egyik oldalán festett virágok.

19. század

68.16.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Szélesebb oldalain kissé domborított, keskenyebb oldalakon homorú,
hasábalakú, színtelen üveg, keskeny szájában nyolcszögűre csiszolt kerek
üvegdugóval. Oldalán keskeny, aranykeretű, festett, ovális fehér mezőben
feketével festve: SPIR: / SERPYLL:. Az írás alatt kis fekete dísz.

19. század

68.16.5 / 1968

68.16.6 / 1968

68.16.7 / 1968

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögűre
csiszolt kerek üvegdugóval. Oldalán aranykeretű, festett, kerek fehér
mezőben feketével festve: SPIR: / CAMPHOR:. Az írás alatt kis fekete
dísz.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögűre
csiszolt tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon
feketével festve: ACET: / AROMAT. Az írás alatt kis fekete dísz.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögűre
csiszolt kerek üvegdugóval. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon
feketével festve: OQ. / AMBUC.

19. század

19. század

68.16.8 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögűre
csiszolt kerek üvegdugóval. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon
feketével festve: SPIR. / MELISS.

68.16.9 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, nyolcszögű tetejű üvegdugóval. Oldalán kerek
aranykeretben fehér alapon feketével festve: SPIR: / VINI DIL: / 70 %.

19. század

68.16.10 / 1968

orvosságos üveg

1

Szélesebb oldalain domború, keskenyebbeken homorú, hasábalakú,
színtelen üveg, csiszolt üvegdugóval. Oldalán kerek aranykeretben fehér
alapon feketével festve: SPIR. / SINAPIS.

19. század

68.16.11 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorú oldalú, hasábalakú, színtelen üveg. Nyolcszögű tetejű
üvegdugó. Oldalán kerek fehér alapon feketével: SPIR: / CARVI SEM:.

19. század

68.16.12 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, oldalain homorított és domborított üveg nyolcszögű tetejű
dugóval. Oldalán kerek fehér alapon: AQUA / MENTHAE / PIP.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: SPIR: / MENTHAE / PIP:.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: AQUA / CERASOR: / NIGR:.

19. század

68.16.13 / 1968

68.16.14 / 1968

orvosságos üveg

orvosságos üveg

68.16.15 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: AQUA / AROMAT: / SPIR:.

19. század

19. század

68.16.16 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / VALERIAN:. Írás alatt kis fekete minta.

68.16.17 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: írása teljesen lekopott.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / ODONTALG:. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / AMARA. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL: / VASELIN: / ALB:.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL: / SESEMI. A másik: TINCT: / GALLARUM. Írásuk alatt kis
fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / BALSAMICA. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: SPIR: / SINAPSIS. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

68.16.18 / 1968

68.16.19 / 1968

68.16.20 / 1968

68.16.21 / 1968

68.16.22 / 1968

68.16.23 / 1968

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

68.16.24 / 1968

68.16.25 / 1968

orvosságos üveg

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: FERRUM / DIALYSAT:. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / MYRRHAE. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

19. század

68.16.26 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / MASTLIX. Írás alatt kis fekete minta.

68.16.27 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: AETHER ACETICUS. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: LYSOL. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

19. század

68.16.28 / 1968

orvosságos üveg

68.16.29 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / STROPHANT:. Írás alatt kis fekete minta.

68.16.30 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL: / PINISILV:. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

68.16.31 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / RHEI / DARELLI. Írás alatt kis fekete minta.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: TINCT: / FERRA: ACE/ AETH:. Írása kopott.

19. század

68.16.32 / 1968

orvosságos üveg

68.16.33 / 1968

68.16.34 / 1968

68.16.35 / 1968

68.16.36 / 1968

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: SPIR. / TEREBINTH. Írása kopott.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: SPIR: / SALAMMON: / AMIS:. Írása kopott.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: írása lekopott.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL. / OLIVAR. / GALLIC. Írása kopott.

19. század

19. század

68.16.37 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: JODUM 1:10 / KAL: JOD: 10:0 / AQUA 10:0. Írása nagyon kopott.

68.16.38 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: CHLORO- / FORM.

19. század

68.16.39 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL: / BERGAM. Írása kopott.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL. / CHAMON.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL. / RUTAE. Írása kopott.

19. század

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL: / ROSMARIN:.

19. század

68.16.40 / 1968

68.16.41 / 1968

68.16.42 / 1968

orvosságos üveg

orvosságos üveg

orvosságos üveg

68.16.43 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájában nyolcszögű
tetejű üvegdugó. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon feketével
festve: OL. / ROSAR. Írása kopott.

68.16.44 / 1968

orvosságos üveg

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg. Oldalán kerek aranykeretben fehér alapon
feketével festve: OL. / RESEDAE. Dugója hiányzik.

19. század

68.17.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Oldalain kissé domborított és homorított, hasábalakú, áttetszű üveg.
Nyolcszögű tetejű üvegdugó. Oldalán maratott fehér keretben: ACID /
HALLERI.

19. század

68.17.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Homorú és domborított, hasábalakú, színtelen üveg üvegdugóval. Oldalán
maratott kerek, fehér keretben: ACID: / NITRIC: / DIL:.

19. század

68.17.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorított, hasábalakú üveg üvegdugóval. Maratott fehér,
kerek alapban: ACID. / SULFURIC: / DIL:.

19. század

68.17.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorú, hasábalakú, színtelen üveg üvegdugóval. Oldalán
kerek, maratott fehér mezőben: ACID: / CARBOLIC: / LIO:.

19. század

68.17.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorú, hasábalakú, színtelen üveg üvegdugóval. Oldalán
kerek, világosbarna mezőben negatív betűkkel: ACID. / NITRIC: / CONC.

19. század

68.17.6 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorú, hasábalakú üveg üvegdugóval. Kerek mezőben
negatív betűkkel: ACID. / HYDROLIC. DIL.

19. század

68.17.7 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorú, hasábalakú, színtelen üveg üvegdugóval. Maratott,
kerek alapon: ACID: / PHOSPHOR: / PUR:.

19. század

68.17.8 / 1968

orvosságos üveg

1

Domború és homorú, hasábalakú üveg üvegdugóval. Oldalán kerek,
maratott alapon: ACID / SULFUR / CC.

19. század

68.18.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Széles, hengeralakú, áttetsző üveg alig keskenyebb szájjal, széles
üvegdugóján téglaalakú fogó. Oldalán ovális, zöld keretben fehér alapon
feketével festve: MURLAS / HYDRARG / MITIS.

19. század

68.18.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Széles, hengeralakú, áttetsző üvegtest, alig keskenyebb száj, széles,
kerek üvegdugó téglaalakú fogóval. Ovális keretben fehér alapon:
TERRA / UMBRA.

19. század

68.18.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Alacsony, széles, áttetsző üveghenger, alig keskenyebb szájában széles
üvegdugó téglaalakú fogóval. Oldalán ovális, zöld keretben fehér alapon
feketével festve: PRUSS / LINIVAE / ET FEPRI.

19. század

68.18.4 / 1968

orvosságos üveg

1

Alacsony, széles, felfelé kissé szélesedő, áttetsző üveghenger alig
keskenyebb, szélesperemű szájjal. Széles üvegdugó téglaalakú fogóval.
Oldalán zöld keretben ovális, fehér alapon feketével festve: PULV: /
CAECARILL / CORT.

19. század

19. század

68.18.5 / 1968

orvosságos üveg

1

Alacsony, széles, színtelen üveghenger, alig keskenyebb, szélesperemű
száj. Dugója nem az üveghengerbe való. Ovális, zöld keretben fehér
alapon feketével festve: PULV: / VALERIAN: / SYLV:.

19. század

68.19.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hengeralakú, színtelen üveg keskeny szájjal. Oldalán négyszögű keretben
domborítva: OROSZLÁN / GYÓGYSZERTÁR / SOPRON / LÖWEN
APOTHEKE. Alján: 200 2 decis üveg.

20. század

68.19.2 / 1968

orvosságos üveg

1

A Ht.68.19.1 1,5 dl-es párja.

20. század

68.20.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, keskenyszájú, áttetsző üveg téglaalakú fogóval ellátott
üvegdugóval. Oldalán köralakú, fekete keretben fehér alapon feketével
festve: EXTR / GOSSYP / HRB.

19. század

68.20.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Hasábalakú, keskenyszájú, áttetsző üveg keskeny szájjal. Dugója hiányzik.
Oldalán köralakú, fekete keretben fehér alapon feketével festve:
EXTRAIT / COUR MARI.

19. század

68.21.1 / 1968
68.22.1.1 / 1968

üveg / patikai
edény / üveg-, patikai

2
1

Hengeralakú, színtelen üveg, széles száján kiöntő csap.
Szélestalpú, sokszögűre metszett, kerek, színtelen üvegedény.

68.22.1.2 / 1968

fedél / patikai edényé

1

Erősen lapított, többször tagolt kúp fehérfém bádogból. Kis gömbfogó.

68.23.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.23.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.23.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.23.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.23.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.23.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.23.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.23.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.1.2 / 1968
68.24.2.1 / 1968
68.24.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé
orvosságos tégely
fedél / orvosságos tégelyé

1
1
1

68.24.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.4.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Barnára lakkozott fahenger szélesebb talpon. Oldalán feketével festve:
GLOBUL: / MARTIAL:.
Széles peremű, fent középen kis homorítás.
Barnára lakkozott fahenger szélesebb talpon. Oldalán feketével festve:
HERB / ADONID. VER. 1. 0013.00 0.30-1.00.
Széles peremű, fent középen kis homorítás.
Barnára lakkozott fahenger szélesebb talpon. Oldalán feketével festve:
CROC. / GALLICUS.
Széles peremű, fent középen kis homorítás.
Barnára lakkozott fahenger szélesebb talpon. Oldalán feketével festve:
CASTOREUM.
Széles peremű, fent középen kis homorítás.
Felfelé kissé szélesedő hengerded test barnára lakkozva. Oldalán fekete
festéssel: CARVI FR. / PULV.
Többször tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Felírása nincs.
Többször tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Felírása lemosva,
valamikor: PULV / PURGAN volt.
Többször tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán fekete
festéssel: PULV. / ALUM. CR.

19. század
18/19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.24.4.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán fekete
festéssel: SEM: / CIDON.
Tagolt peremű, lapos fedél.

19. század

68.24.5.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.5.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.6.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalára
pirosszegélyű, ragasztott fehér lapon piros festéssel: PULV / BELLAB FUL
felírás erősen kopott.

19. század

68.24.6.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Tagolt peremű, lapos fedél.

19. század

68.24.7.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Pirosszegélyű,
ráragasztott cédulán piros betűkkel: SECALE / CORNUTUM.

19. század

68.24.7.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.8.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.8.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.9.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.9.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.10.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.10.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.11.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.11.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.12.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.12.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.13.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.13.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.14.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.14.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.15.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.15.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

68.24.16.1 / 1968
68.24.16.2 / 1968

19. század
19. század

19. század

1

Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festve: CARBO / LIGNI.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festve: KALI / CHORI / CUM.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festve: PULV. / SALVIAE.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán kopott,
feketével festett írás: PULV. / FELVITRI.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán felirat,
feketével festve: PILUL. BLAUDII.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festett írás: PULV. / CASCAR. / SAQR.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festett írás: PULV. / MASTICH.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán kopott,
feketével festett írás: FEL / VITRI.
Tagolt peremű, lapos fedél.

orvosságos tégely

1

Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán felirat nincs.

19. század

fedél / orvosságos tégelyé

1

Tagolt peremű, lapos fedél.

19. század

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.24.17.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.17.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.18.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.18.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.19.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.19.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.20.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.20.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.21.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.21.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.24.22.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.24.22.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalára ragasztott,
piros keretű felirat pirossal: PULV / SCILLAE.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festett írás: PULV. / TRAQACAN.
Tagolt peremű, repedt, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festett írás: PULV. / CARBON.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán feketével
festett írás: PULV. / MYRHAE.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán kopott,
feketével festett írás: PULV. / CINAMOMI.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán kopott,
feketével festett írás: PULV. / ANISIU.
Tagolt peremű, lapos fedél.

68.24.23.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded. Oldalán felirat nincs.

19. század

68.24.23.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

19. század

68.25.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.25.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégely

1

68.25.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.25.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.26.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded test. Oldalán
feketével festett írás: PULV. / BAPTIST.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Felfelé kissé szélesedő, barnára lakkozott hengerded test. Oldalán
feketével festett felirat: PULV. / COLUMB.
Tagolt peremű, lapos fedél.
Hengeres test barnára lakkozva. Piros keretben feketével festett felirat:
PULV: / FUMAL: ORD.

68.26.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.27.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.27.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.28.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

68.28.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.29.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

Hengeres test, többször tagolt, szélesebb peremű talp, a fedelén kis
gomb. Barnára lakkozott oldalán fekete keretben felirat: ZINQIB: /
OFFICIN:.
Fedelén kis gomb.
Kissé hasas, felfelé szélesedő test, barnára lakkozva. Oldalán ovális
keretben fekete felirat: PUNICAE / GRANATI CORT.

19. század
19. század
19. század
19. század

Hengeres test, oldalán két gyűrűvel tagolva. Barnára lakkozva, oldalán
fekete felirat: PULV: / HAEMATH.

19. század

68.29.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

19. század

68.30.1 / 1968

mérőedény / patikai

1

Fölfelé gyűrűsen szélesedő hengerded pohárka, kívül zöld festéssel
beosztás 20 gr-ig, alul Lysoform reklám. Lysoformos üveg kupjaként
használták.

68.30.2 / 1968

pohár / osztott, "Seidlitz"

1

Áttetsző, hengeralakú pohár, belseje üveglappal középen kettéválasztva.
Scheidlitz pezsgőpor papírkapszuláit tartották benne.

20. század eleje

68.30.3 / 1968

orvosságos tégely

2

Fehér, kerek porcelánedényke bádog fedővel. Oldalán pirossal a Szent
Erzsébet gyógyszertár cégreklámja.

20. század eleje

68.31.1 / 1968

mérőedény / (menzúra) patikai

1

Szélestalpú, fölfelé erősen szélesedő ónpohár kiöntővel. Belsejében
gyűrűs jelzések 100 gr-ig. A Renner-cég (Renner Gyula) készítette.

19. század vége

68.32.1.1 / 1968

mérőeszköz / patikai

1

Színtelen, alul kisebb, középen nagyobb gömbben kiszélesedő üvegcső.
Alsó harmadában igen finom sörét, felső felében papírra nyomott skála.

19. század vége

68.32.1.2 / 1968

tok / mérőeszközé

2

Nyers, alul keskenyebb, felül szélesebb fatok, egyszerűen díszített fedővel.

19. század vége

68.32.2.1 / 1968

mérőedény / patikai

1

68.32.2.2 / 1968
68.33.1 / 1968

tok / mérőedényé
keverőedény / patikai

68.33.2 / 1968

1920 körül

2
1

Áttetsző, színtelen üvegből egyszerű kémcső, oldalán különféle
skálabeosztásokkal és cégjelzéssel.
Világosbarnára lakkozott facső egyszerű fedéssel.
Vaskos, súlyos, áttetsző üveg, csészeforma kis kiöntővel.

20. század eleje
19. század vége

dörzs-keverő / patikai

1

Alul széles gömbszerű dörzsfelülettel ellátott rövid, vaskos porcelánrúd.

19. század vége

68.33.3 / 1968

dörzs-keverő / patikai

1

Alul gömbszerűen kiszélesedő dörzsfejjel ellátott rövid, vaskos
porcelánrúd.

19. század vége

68.34.1 / 1968

kanál / osztó-, patikai

1

Vékony, középen kissé kiszélesedő nyelű, egyik oldalán kicsi, másik végén
nagyobb fejjel ellátott, kétvégű kanál. Sárgaréz. Gyógyszerpor pontos
osztására használták.

19. század

68.35.1 / 1968

keverőedény / patikai

1

Szabályos félgömb alakú sárgarézbádog edény, két nagy vasfüllel. Kenőcs
gyógyszerek keverésére használták.

19. század

68.36.1 / 1968

mérleg / patikai

1

Széles vas mérlegszerkezettel kétserpenyős függőmérleg. Nagy sárgaréz,
szabályos félgömbalakú serpenyői 3-3 láncon lógnak.

19. század

68.36.2 / 1968

mérleg / patikai

1

Kétserpenyős függőmérleg. Mérőszerkezete tömör fémből, serpenyői
bádogból.

68.37.1 / 1968

törő / patikai

1

Két végén nagyobb gömbben kiszélesedő nyers, esztergályozott farúd,
középen elkeskenyítve a fogás számára.

19. század

68.37.2 / 1968

törő / patikai

1

Két végén szélesebb gömbbel ellátott, közepén a fogás számára
elkeskenyített, nyers, esztergályozott farúd.

19. század

68.38.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Kissé szélesebb talpon fehér porcelánhenger. Oldalán zöld koszorúban
fekete betűkkel: PULPA / CAS: / SIAE. Bécsi gyártmány.

19. század

20. század eleje

20. század eleje

68.38.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Fedele félgömb alakú kis gömbfogóval, kék díszítéssel. Eredetileg nem a
tégelyhez tartozhatott. Bécsi gyártmány.

19. század

68.38.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Fehér hengerded test, oldalán zöld koszorúban fekete betűkkel: PULPA /
TAMA / RINDOR. Bécsi gyártmány.

19. század

68.38.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

68.39.1.1 / 1968
68.39.1.2 / 1968
68.39.2 / 1968
68.39.3 / 1968

keverőedény / patikai
törő / keverőedényé
kanál / keverő-, patikai
kanál / keverő-, patikai

1
1
1
1

68.39.4 / 1968

kanál / keverő-, patikai

1

68.39.5 / 1968
68.39.6 / 1968
68.40.1.1 / 1968
68.40.1.2 / 1968
68.40.2.1 / 1968

kanál / keverő-, patikai
kanál / keverő-, patikai
tartó / kúpadagolóé
kúpadagoló / patikai
tartó / kúpadagolóé

1
1
1
1
1

68.40.2.2 / 1968

kúpadagoló / patikai

1

Fedele magasan ívelt, kis gömbfogóval, kék díszítéssel. Valószínűleg
eredetileg nem a tégelyhez tartozott. Bécsi gyártmány.
Tömör vas, nehéz, kerek, csészeformájú edény.
Két végén kiszélesedő, tömör vasrúd.
Faragott, világosszínű nyersfa: kétvégű kanál.
Kétvégű fa keverőkanál.
Kétvégű, faragott, nyers keményfa kanál, egyik vége öblös, másik hosszú,
lapos.
Kétvégű, faragott, keményfa kanál, egyik vége öblös, másik lapos.
Egyik végén öblös, másik lapos, faragott, keményfa kanál.
Fatalpon facsavarral soklyukú tartó.
Kúpalakú gyógyszeradagoló.
Fatalpon esztergályozott facsavarral soklyukú fatalp.
A talp lyukainak egyikében kúpalakú, nyeles gyógyszeradagoló a talppal
azonos fából.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
19. század

68.41.1.1 / 1968

doboz / gyógyszer-

1

Világos meggyszínűre festett, felnyitható tetejű doboz, belül rekeszes
deszkalappal a gyógyszerek és eszközök elhelyezésére. Fedelén belül
tintával: Fecit 1882 die 20. Martii Wilh. Jehn mag-pharm. Jehn Vilmos
gyógyszerész doboza volt.

68.41.1.2 / 1968

kanál / gyógyszerelosztó

1

Két kis félgömbalakú kanállal ellátott kétvégű, sárgaréz osztókanál. Jehn
Vilmos gyógyszerészdobozából.

19. század

68.41.1.3 / 1968

orvosságos üveg

1

Színtelen, hengeralakú kis üveg, szájának széles pereme van. Üvegdugó.
Jehn Vilmos gyógyszerészdobozából.

19. század

68.41.1.4 / 1968

mérleg / gyógyszer-

1

Két kis rézserpenyővel ellátott, kétkarú függőmérleg. Jehn Vilmos
gyógyszerészdobozából.

19. század

68.41.1.5.1 / 1968

keverőedény / gyógyszer-

1

Sötétszürke, nehéz fajsúlyú műanyagból, széles, alacsony csészeforma.
Jehn Vilmos gyógyszerdobozából.

19. század

68.41.1.5.2 / 1968

keverő / orvosságos tégelyé

1

Egyik végén szélesebb törőfelülettel ellátott tömör rúd. Jehn Vilmos
gyógyszerdobozából.

19. század

68.41.2.1 / 1968

doboz / gyógyszer-

1

68.41.2.2.1 / 1968

keverőedény / orvosság-

1

68.41.2.2.2 / 1968

keverő / gyógyszer-

1

Feketére festett, felnyitható tetejű fadoboz, belül rekeszes deszkalap a
gyógyszerek és eszközök számára. Felszerelése hiányos.
Vaskos porceláncsésze kis kiöntővel. Gyógyszerdoboz tartozéka.
Egyik végén széles törőfelülettel ellátott porcelánrúd. Gyógyszerdoboz
tartozéka.

1882

19. század
19. század
19. század

68.41.3.1 / 1968

faggyúadagoló / szarvas-

1

Gyúródeszka formájú deszkalap, középen kifeszített fémhúrok a faggyú
darabolására. Hátlapján ceruzával használati utasítás. Jehn Vilmos
készítette a gyógyszertári szarvasfaggyú darabolásához.

68.41.3.2 / 1968

fémlap / faggyúdarabolóról

1

Elől kissé felhajtott peremű, négyszögű fehérfém bádoglap a
szarvasfaggyú-adagoló csúsztatására.

68.42.1 / 1968

cégér / Aranykereszt patika

1

Csúcsíves hátlap előtt álló allegórikus, modern nőalak: gyermekét kezében
tartó, orvossággal itató nő. Barnára festett gipszszobor. Az Újteleki utcai
Arany Kereszt (Jehn) patika portálszobra volt.

1920 körül

68.43.1 / 1968

cégér / Angyal gyógyszertár

1

Álló, ovális bádoglemez enyhén domborítva. Elől fekete alapon fehér
zománcfestéssel klasszikus női fej: Hygiea. Az Angyal gyógyszertár
portálját díszítette a bejárati ajtó mellett.

1920 körül

68.43.2 / 1968

cégér / Angyal gyógyszertár

1

Ovális, domborított bádog, fekete alapon fehér klasszikus férfifej:
Aesculap. Hygiea párja az Angyal gyógyszertár portálján.

1920 körül

68.44.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott, széles, magatalpú henger. Oldalán piros
festéssel: SUPP. / HAEMORH. / ANALG.

19. század

68.44.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára lakkozott, szélesperemű, enyhén domborodó, kerek fedél. Tetején
kis homorú köralakú dísz.

19. század

68.44.2.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Tagolt, széles talpú, világosbarnára lakkozott henger, oldalán fekete
festéssel: PULV: / TRAGACANTH:.

19. század

68.44.2.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára lakkozott, szélesperemű, kissé domborított, kerek fedél, tetején
kis homorú dísszel.

19. század

68.44.3.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott széles, tagolt talpú henger, oldalán fekete
festéssel: CALC. / ACETYL. / SALICYL.

19. század

68.44.3.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára lakkozott, szélesperemű, domború, kerek fedél, tetején kis
homorú dísszel.

19. század

68.45.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Kékszínű, hengeralakú üveg, alig keskenyebb szájában sokszögűre
csiszolt üvegdugóval. Oldalán aranykeretes ovális, fehér alapon: ACID. /
BORIC. / PULV.

19. század

68.45.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Kékszínű, hengeralakú üveg, alig keskenyebb szájában sokszögűre
csiszolt üvegdugóval. Oldalán aranykeretes ovális, fehér alapon: ACID: /
TANNICUM.

19. század

68.46.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Fölfelé kissé szélesedő, hosszú hengerded alakú zöld üveg. Oldalán
domború betűkkel: BIOGLOBIN. Piros fémkupak. Az Arany Kereszt (Jehn)
gyógyszertár gyártmányát tartalmazta.

1920 körül

68.47.1 / 1968

lombik / patikai

1

Gömbalakú, színtelen üveg, hosszú, kissé keskenyedő üvegcsővel. A
gömb tetején jól formált szájú nyílás.

19. század vége

68.47.2 / 1968

lombik / patikai

1

Tojásalakú, színtelen üveg, rá merőlegesen hajlított, kissé keskenyedő
üvegcsővel. Felső végén magasított nyílás.

19. század vége

19. század
19. század vége

68.47.3 / 1968

lombik / patikai

1

Alul keskeny üvegcsővel összekötött két, fekvő félgömbalakú üveg.
Mindkettő felső végén S alakban kifelé hajlított, hegyesen végződő cső.

19. század vége

68.47.4 / 1968

lombik / patikai

1

Körtealakú, színtelen üvegedény, felső végén rá merőleges, kissé
vékonyodó, hosszú üvegcsővel.

19. század vége

68.47.5 / 1968

mérőüveg / patikai

1

Alul zárt csúcsban végződő, alsó harmadában szélesebb, fölötte
keskenyebb, színtelen üvegcső. Oldalán karcolt skála.

19. század vége

68.48.1 / 1968

tartó / eszköz-, patikai

1

Csonkakúp alakú porcelánedény, oldalán alulról fölfelé kisebbedő
nyílásokkal. Patikai eszközök tartására használták. Bécsi gyártmány.

68.48.2 / 1968

dörzstál / kis

1

68.49.1.1 / 1968
68.49.1.2 / 1968
68.49.2.1 / 1968
68.49.2.2 / 1968
68.50.1 / 1968

prés / tablettamag / tablettaprésé
prés / tablettamag / tablettaprésé
mérőhenger

1
1
1
1
1

68.51.1.1 / 1968

orvosságos tégely

1

Alig szélesebb talpú és szájú fehér porcelánhenger fent és lent festett kék
gyűrűvel. Oldalán kék keretben pirossal festve: EXTR. ALOES. AQ.

19. század

68.51.1.2 / 1968

fedél / orvosságos tégelyé

1

Lapos, kerek, keskenyperemű, fehér fedő.

19. század

68.52.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Egyik oldalán domború, a másikon homorú hasábalakú üveg, szájában
nyolcszögű csiszolt üvegdugóval. Oldalán díszes aranykeretben fehér
alapon feketével festve: VIN. STIBIAT.

19. század

68.52.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Egyik oldalain domború, keskenyebbeken homorú hasábalakú üveg,
keskeny szájában lóherelevelű csiszolt üvegdugó. Oldalán díszes
aranykeretben fehér alapon feketével festve: OL. / CARYOPHYLL. / MIXT.

19. század

1

Szélesebb oldalain domború, keskenyebbeken homorú barna üveg,
keskeny szájában lüvegdugó keresztalakú tetővel. Oldalán és a dugó
tetején díszes aranykeretben fehér alapon feketével festve: SOL /
ADRENALIN / HYDROCHL.

19. század

68.53.1 / 1968

orvosságos üveg

Lapos tányéralakú, fent homorú dörzsfelülettel ellátott fehér porcelán.
Kisebb pirulaadagok kikeverésére szolgált.
Kívül és belül változó méretű cső.
Gömbfogóval ellátott, változó méretű keskeny fahenger.
Kívül és belül változó méretű cső.
Gömbfogóval ellátott, hengeres farúd.
Kerek, fatalponálló, színtelen üveghenger, oldalán skálabeosztással.

19. század
19. század
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

68.53.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Szélesebb oldalain domború, keskenyebbeken homorú hasábalakú üveg,
keskeny szájában sokszögűre csiszolt tetejű üvegdugó. Oldalán díszes
aranykeretben fehér alapon feketével festve: EXTR. / BELLADONN. / C.
DEXTR.

68.54.1 / 1968

orvosságos üveg

1

Szűknyakú, hengeres, színtelen üveg, oldalán domború írással:
OROSZLÁN / GYÓGYSZERTÁR / SOPRON / LÖWEN APOTHEKE.

1920 körül

68.54.2 / 1968

orvosságos üveg

1

Színtelen, hengeres, szűknyakú üveg, oldalán domború betűkkel:
OROSZLÁN / GYÓGYSZERTÁR / SOPRON / LÖWEN APOTHEKE.

1920 körül

19/20. század

68.55.1.1 / 1968

mérőüveg / patikai

1

Hosszú, vékony, két végén zárt üvegcső, belül papíron skálabeosztás.

19. század vége

68.55.1.2 / 1968

tok / mérőeszközé

1

19. század vége

68.55.2 / 1968

mérőüveg / patikai

1

Hosszú, gyűrűs véséssel díszített fahenger. Teteje hiányzik.
Alul zárt csúcsban végződő, színtelen üveghenger, oldalán
skálabeosztással.

68.56.1 / 1968

bányászcsákó

1

Egyenes, hengerded, fekete csákó, fekete szemellenzővel. Körben arany
zsinórral. Elől aranygombon fekete alapon bányászjelvény.

1910 körül

68.57.1 / 1968

habverő

1

Öntött fehérfém forgószerkezet, fogas áttétellel két forgólemezt mozgat. A
hajtókaron gyári jelzés: DOVER EGG BEATER.

1880 körül

68.58.1.1 / 1968

emlékérem / Soproni Tornaegyesület

1

68.58.1.2 / 1968

tok / éremé

1

68.58.2.1 / 1968

emlékérem / Soproni Tornaegyesület

1

68.58.2.2 / 1968

tok / éremé

1

68.59.1 / 1968

érem / kiváló dolgozó

1

68.59.2 / 1968
68.59.3 / 1968

jelvény / élmunkás
tok / éremé

1
1

68.60.1 / 1968

bányászsapka

1

68.61.1 / 1968

bányászkabát / (Bergmannrock)

1

Fekete szövetkabát. Vállán, gallérján, mandzsettáján és zsebeinél fekete
bársonyalapon sárgaréz bányászgombok és arannyal szövött
bányászjelvény.

1890 körül

68.62.1 / 1968

blúz / női

1

Erősen karcsúsított derekú, gallér nélküli, hosszúujjú blúz, apró, fehér,
virágmintás anyagból (fekete) fehér gombokkal.

1900 körül

68.63.1 / 1968

versenyzászló / bányász

1

Fehérmintás selymen a Szabadság-szobor és zászló fölött és alatt XVII.
akna felszabadulásunk VIII. évfordulójára a legjobb csapatvezetőnek.
Körben nemzetiszínű selyemzsinór. Wikipil Ferenc nyerte el Oroszlányban.

1953

68.63.1.2 / 1968

rúd / versenyzászlóé

1

Szélesebb alapon hosszú rúd kis kampóval a zászló számára.

1953

68.64.1.1 / 1968

csákó / bányamesteré

1

Kissé előredölő csákó szemellenzővel, a csákó felső peremén három, a
szemellenzőn egy aranycsík. Elől sárgaréz koszorúban fehérfém
bányászjelvény. Hofer György bányamesteré volt.

1880 körül

68.64.1.2 / 1968

csákórózsa / bányamesteré

1

Arannyal befont sárgaréz száron nagy rézgomb: fekete alapon
bányászjelvény.

1880 körül

Bronz. Av: A Soproni Tornaegylet címere. Rev: koszorúban SOPRONI
TORNA EGYESÜLET 1866. 1941.
Selyemmel bevont fadoboz sárgaréz pánttal.
Bronz. Av: a Soproni Tornaegylet címere. Rev: koszorúban SOPRONI
TORNAEGYESÜLET 1866. 1941.
Selyemmel bevont fadoboz sárgaréz pánttal, belül piros-fehér
selyemszalag.
Zománcozott fehérfém, KIVÁLÓ DOLGOZÓ felírású szalagon láncokon
lóg, vöröscsillag magyar címerrel.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: csillagon magyar címer.
Piros selyemmel bevont fadoboz, fedelén magyar címerrel.
Puha, hosszúkás fekete sapka. Elől három pár sárgaréz bányászgomb,
oldalán bányászjelvény.

19. század vége

1941
1941
1941
1941
1950
1950
1950
1930 körül

68.65.1 / 1968

névcédula / bányász

1

Kisméretű, felnyitható fedelű bádogdoboz, fedelén koronás
bányászjelvénnyel. Bent névcédula Hofer György bányamester személyi
adataival. A bányászok munka közben használták.

68.66.1.1 / 1968

plakett / bányász, jubileumi

1

Téglalap alakú, baloldat 18., jobboldalt 19. sz. bánya ábrázolása. Felírása:
1753-1953 A MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZAT 200 ÉVES JUBILEUMÁRA.

1953

68.66.1.2 / 1968

tok / plaketté

1

Selyemmel bevont fadoboz sárgaréz pánttal.

1953

68.67.1 / 1968

jelvény / május 1-jei

1

Biztosítótűre tűzött piros selyemszalag arany rojtokkal. Rajta szocialista
jelvény (pajzson egy kalapácsot fogó két kéz). Felirata: Május elseje 1896.

1896

68.67.2 / 1968

jelvény / május 1-jei

1

Fehérfém bádogkeretben papírra nyomva vörös alapon kezetfogó két kéz.
Fölötte és alatta: MÁJUS 1SŐ 1893.

1893

68.67.3 / 1968

jelvény / szocialista, dalos

1

Vörös selyemmel bevont gombon ezüsttel nyomva: koszorúban lyra.
Munkásdalárda tagjai viselték.

1890 körül

1920 körül

ismeretlen

68.68.1 / 1968

sapka / mozgalmi

1

Kockás szövetből varrt, simléderes, magas sapka prém fülvédővel. Lenin
sapkája után terjedt el az európai kommunista mozgalomban. Osztrák ifjú
kommunisták általánosan viselték, így az osztrák mozgalomban részt vett
brennbergiek is.

69.1.1 / 1969

doboz / szerszámos

1

Esztergályozott fatégely, oldalán: Werthes Geschenk von Hern Georg
Kugler 1900. Storno Jun. A Kugler ötvöscsalád szerszámtartó doboza.

19. század közepe

69.1.2 / 1969

doboz / szerszámos

1

Esztergályozott fatégely. A Kugler ötvöscsalád szerszámtartó doboza.

19. század közepe

69.1.3 / 1969
69.1.4 / 1969
69.1.5 / 1969
69.1.6 / 1969
69.1.7 / 1969
69.1.8 / 1969
69.1.9 / 1969
69.1.10 / 1969
69.1.11 / 1969
69.1.12 / 1969
69.1.13 / 1969
69.1.14 / 1969
69.1.15 / 1969
69.1.16 / 1969
69.1.17 / 1969
69.1.18 / 1969

poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa élű poncoló. A Kugler családé volt.
Négyzet alakú poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Téglalap végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Téglalap alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.

19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe

69.1.19 / 1969
69.1.20 / 1969
69.1.21 / 1969
69.1.22 / 1969
69.1.23 / 1969
69.1.24 / 1969
69.1.25 / 1969
69.1.26 / 1969
69.1.27 / 1969
69.1.28 / 1969
69.1.29 / 1969
69.1.30 / 1969
69.1.31 / 1969
69.1.32 / 1969
69.1.33 / 1969
69.1.34 / 1969
69.1.35 / 1969
69.1.36 / 1969
69.1.37 / 1969
69.1.38 / 1969
69.1.39 / 1969
69.1.40 / 1969
69.1.41 / 1969
69.1.42 / 1969
69.1.43 / 1969
69.1.44 / 1969
69.1.45 / 1969
69.1.46 / 1969
69.1.47 / 1969
69.1.48 / 1969
69.1.49 / 1969
69.1.50 / 1969
69.1.51 / 1969
69.1.52 / 1969
69.1.53 / 1969
69.1.54 / 1969
69.1.55 / 1969

poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Téglalap alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Háromszög alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.

19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század vége
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe

69.1.56 / 1969
69.1.57 / 1969
69.1.58 / 1969
69.1.59 / 1969
69.1.60 / 1969
69.1.61 / 1969
69.1.62 / 1969
69.1.63 / 1969
69.1.64 / 1969
69.1.65 / 1969
69.1.66 / 1969
69.1.67 / 1969
69.1.68 / 1969
69.1.69 / 1969
69.1.70 / 1969
69.1.71 / 1969
69.1.72 / 1969
69.1.73 / 1969
69.1.74 / 1969
69.1.75 / 1969
69.1.76 / 1969
69.1.77 / 1969
69.1.78 / 1969
69.1.79 / 1969
69.1.80 / 1969
69.1.81 / 1969
69.1.82 / 1969
69.1.83 / 1969
69.1.84 / 1969
69.1.85 / 1969
69.1.86 / 1969
69.1.87 / 1969
69.1.88 / 1969
69.1.89 / 1969
69.1.90 / 1969
69.1.91 / 1969
69.1.92 / 1969

poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Háromélű reszelő. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Homorú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Téglalap alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Négyzet alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Domború végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Nyomott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Reszelőből készült, erősen kopott poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Köralakú élű poncoló. A Kugler családé volt.
Homorú élű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.

19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század vége
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe

69.1.93 / 1969
69.1.94 / 1969
69.1.95 / 1969
69.1.96 / 1969
69.1.97 / 1969
69.1.98 / 1969
69.1.99 / 1969
69.1.100 / 1969
69.1.101 / 1969
69.1.102 / 1969
69.1.103 / 1969
69.1.104 / 1969
69.1.105 / 1969
69.1.106 / 1969
69.1.107 / 1969
69.1.108 / 1969
69.1.109 / 1969
69.1.110 / 1969
69.1.111 / 1969
69.1.112 / 1969
69.1.113 / 1969
69.1.114 / 1969

poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös
poncoló / ötvös

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe
19. század közepe

1
1
1
1
1
1
1
1

Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Reszelőből készült, tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális alakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes végű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Gömbölyű végű poncoló. A Kugler családé volt.
Négyzetalakú végű poncoló. A Kugler családé volt.
Tompa végű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Ovális végű poncoló. A Kugler családé volt.
Négy kis pontban végződő poncoló. A Kugler családé volt.
Egyenes élű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Hasított végű poncoló. A Kugler családé volt.
Erősen kopott végű poncoló. A Kugler családé volt.
Törött végű poncoló. A Kugler családé volt.
Csuklós nyéllel ellátott fakereten két szemnek nézőke. A fémkereten gyári
jelzés (Wien).
Falemez, dróttartóval a fénykép számára.
Két felvétel: piac az Előkapunál. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: leszerelt szélmalom. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: az új színház építkezése. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: a régi színház épülete. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: az új színház építkezése. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: ismeretlen részlet. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: a Kossuth Lajos utca. Jéhn Vilmos készítette.

70.1.1 / 1970

sztereo fényképnéző

1

70.1.2 / 1970
70.1.3 / 1970
70.1.4 / 1970
70.1.5 / 1970
70.1.6 / 1970
70.1.7 / 1970
70.1.8 / 1970
70.1.9 / 1970

keret / sztereofénykép-nézőé
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

70.1.10 / 1970

fénykép / sztereo

1

Két felvétel: Széchenyi tér, házak a posta helyén. Jéhn Vilmos készítette.

1907

70.1.11 / 1970
70.1.12 / 1970

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1

Két felvétel: bánfalvi búcsú a templom alján. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: díszes kapu. Jéhn Vilmos készítette.

1907
1907

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

70.1.13 / 1970

fénykép / sztereo

1

Két felvétel: egyházi körmenet a Várkerületen. Jéhn Vilmos készítette.

1907

70.1.14 / 1970
70.1.15 / 1970
70.1.16 / 1970
70.1.17 / 1970

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1

Két felvétel: fraknói vár. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: ismeretlen vízparti részlet. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: Schwizer-ház a Hársfasoron. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: hegyi részlet. Jéhn Vilmos készítette.

1907
1907
1907
1907

70.1.18 / 1970

fénykép / sztereo

1

Két felvétel: Erzsébet-kerti részlet a vasúti híd alól. Jéhn Vilmos készítette.

1907

70.1.19 / 1970
70.1.20 / 1970
70.1.21 / 1970
70.1.22 / 1970
70.1.23 / 1970
70.1.24 / 1970
70.1.25 / 1970
70.1.26 / 1970
70.1.27 / 1970
70.1.28 / 1970
70.1.29 / 1970
70.1.30 / 1970
70.1.31 / 1970
70.1.32 / 1970
70.1.33 / 1970
70.1.34 / 1970
70.1.35 / 1970
70.1.36 / 1970

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Két felvétel: vízpart (Königsee). Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: alpesi részlet. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: hegyi táj. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: szökőkút. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: hegyi részlet. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: hamburgi csatorna. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: a hamburgi kikötő. Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: részlet a tanítóképzőnél (?). Jéhn Vilmos készítette.
Két felvétel: patakpart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: bánfalvi patakpart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: soproni erdőrészlet. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: patakpart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: parasztudvar. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: patakpart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: erdőrészlet. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: bánfalvi udvar. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: fővárosi részlet. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: hegyi részlet. Jéhn Vilmos felvétele.

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

70.1.37 / 1970

fénykép / sztereo

1

Két felvétel: Erzsébet-kerti részlet madáretetővel. Jéhn Vilmos felvétele.

1907

70.1.38 / 1970
70.1.39 / 1970
70.1.40 / 1970
70.1.41 / 1970

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

Két felvétel: erdőrészlet. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: hamburgi részlet. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: Nepomuki Szt. János-kápolna. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: Nagytómalom. Jéhn Vilmos felvétele.

70.1.42 / 1970
70.1.43 / 1970
70.1.44 / 1970

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1

Két felvétel: állatvásár a Kurucdomb alatt. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: soproni parasztudvar. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: soproni részlet. Jéhn Vilmos felvétele.

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

70.1.45 / 1970

fénykép / sztereo

1

Két felvétel: patakparti házak Hosszú-Bánfalván. Jéhn Vilmos felvétele.

1907

70.1.46 / 1970
70.1.47 / 1970
70.1.48 / 1970
70.1.49 / 1970

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1

70.2.1 / 1970

doboz / mértani játéké (Körrejtély)

1

70.2.2 / 1970
70.2.3 / 1970
70.2.4 / 1970
70.2.5 / 1970
70.2.6 / 1970
70.2.7 / 1970
70.2.8 / 1970
70.2.9 / 1970
70.2.10 / 1970
70.2.11 / 1970
70.2.12 / 1970

játék / mértani, Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély
játék / Körrejtély

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70.2.13 / 1970

használati utasítás / Körrejtély

1

70.2.14 / 1970

leírás / Körrejtély

1

70.2.15 / 1970

leírás / Pythagoras mértani játék

1

70.2.16 / 1970
70.2.17 / 1970
70.2.18 / 1970
70.2.19 / 1970
70.2.20 / 1970
70.2.21 / 1970
70.2.22 / 1970
70.2.23 / 1970
70.2.24 / 1970
70.2.25 / 1970
70.2.26 / 1970
70.2.27 / 1970
70.2.28 / 1970
70.2.29 / 1970
70.2.30 / 1970

doboz / Pythagoras mértani játéké
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék / Pythagoras
játék

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Két felvétel: Ikvapart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: Ikvapart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: Ikvapart. Jéhn Vilmos felvétele.
Két felvétel: Frankenburg út. Jéhn Vilmos felvétele.
Keménypapír doboz, fedelén festett címkén: KREIS-RäTSEL
KÖRREJTÉLY. Kottaun Antal (Sopron) gyártmánya.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Különféle mértani idomok, amelyekből kört lehet összeállítani.
Összehajtogatott papírlap, egyik oldalán magyar és német nyelvű leírás,
másikon mértani rajzok. Címoldalán: Kottaun Antal védjegye.
Magyar és német leírás, ábrák, címlapján arab alak mellett:
KREISRäTSEL. Lipcsei gyártmány.
Magyar és német leírás, ábrák, címlapján mértani ábra fölött:
PYTHAGORAS.
Keménypapír doboz fedelén férfifej.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Kis mértani idom, összerakós játék darabja.

1907
1907
1907
1907
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1900 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül

70.2.31 / 1970
70.2.32 / 1970
70.2.33 / 1970
70.2.34 / 1970
70.2.35 / 1970
70.2.36 / 1970

játék / Pythagoras
játékérme / 10-es
játékérme / 5-ös
játékérme / 1-es
játékérme / 20-as
játékérme / 100-as

1
18
33
70
4
5

Kis mértani idom, összerakós játék darabja.
Mindkét oldalán csillagok között: 10. Készítette: Kottaun Antal.
Mindkét oldalán csillagok között: 5. Készítette: Kottaun Antal.
Mindkét oldalán csillagok között: 1. Készítette: Kottaun Antal.
Mindkét oldalán: 20. Készítette: Kottaun Antal.
Mindkét oldalán: 100. Készítette: Kottaun Antal.
Fadobozban kerek műszer. Nagy János aknász használta. Bécsi
gyártmány.

70.3.1 / 1970

bánya-kompassz

1

70.4.1 / 1970

díszserleg / soproni rendőrlegénység

1

70.5.1 / 1970

patikamérleg

1

70.6.1 / 1970

patikaedény

1

70.7.1 / 1970

jelvény / burgenlandi

1

70.8.1 / 1970
70.9.1 / 1970

jelvény / társasági
jelvény / I. világháborús

1
1

70.10.1 / 1970

jelvény / csapat-, I. világháborús

1

70.11.1 / 1970
70.12.1 / 1970
70.13.1 / 1970

jelvény / monarchista
gomb / orosz tiszti
patikasúly

1
1
1

70.14.1 / 1970

sapkajelvény / magyar nemzeti hadsereg

1

70.15.1 / 1970

belépőjegy / soproni tüzérünnepre

1

Nemzetiszín zsinóron függő rózsaszín papíron nyomtatva: Belépőjegy / a
Tüzérünnepélyre / Ára 20 fillér / Láthatóan viselendő. A Széchenyi téri fa
tüzérszobor leleplezésekor használták 1918. VIII. 20-án.

1918

70.16.1 / 1970

ivókürt / Sempronia Kerékpáregylet

1

Ökörszarv fémveretekkel és kupakkal. Oldalán a Sempronia
Kerékpáregylet zománcozott emblémája. Feliratai: SEMPRONIA
KERKÉKPÁREGYLET / 1904. FEB. 2-án / SOPRON. ANNA

1904

70.16.2 / 1970

kupak / ivókürté

1

70.17.1 / 1970

karszalag / Soproni Kerékpárosok Egyesülete

1

Piros selyemre arannyal hímezve: Soproni / Kerékpárosok / Egyesülete.

1880 körül

70.18.1 / 1970

abrosz / damaszt

1

12 személyes, rózsaszínű mintás damaszt abrosz, azsúrozott szegéllyel.
Közepén koronás E I monogram hímezve.

1900 körül

70.18.2 / 1970

szalvéta

12

Rózsaszínű mintás damaszt, azsúrozott szegéllyel. Sarkában koronás E I
monogram.

1900 körül

Kerek, nagyfülű kupa, hasán domborműves vadászjelenet, fémfedelén:
RENDŐRLEGÉNYSÉG RÓZSAÜNNEPÉLYE / SOPRON / 1908 / VI. / 6.
Vaskaron, láncon függő réztányérok.
Esztergályozott faedény, eredetileg zöldre festett oldalán aranykoronás
címerpajzson: EMPL: EXT. Az Oroszlán patikából való.
Ovális alapon, Burgenland címere körül: BURGENLAND /
FORSTSCHUTZ.
Ovális rézkeretben papíron antik női sziluett mellette: EVOE.
Domborított rézlemezen arckép mellett: FM. FHG. FRIEDRICH.
Domborított rézlemezen hegyi csatakép fölött és alatt: KARPATHEN /
DURCH HALTEN / 3 / ARMÉE / 1914 / 1915.
Domborított rézlemezen arckép mellett: FRANC. IOS. I.
Kerek, füles gombon cári címer.
Domborítva: IIIIV.
Domborított rézlemezen Kossuth-címer körül: MAGYAR / NEMZETI /
HADSEREG / 1919. A Károlyi-köztársaság hadserege viselte (?).

1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1920 körül
1908
19. század
18. század
1920 körül
1900 körül
1914
1915
1915
1915
19. század eleje
1919

1904

70.18.3 / 1970

szalvéta / damaszt

12

Ún. reggeliző szalvéta. Fehérmintás damaszt, azsúrozott szegéllyel, egyik
sarkában koronás S I monogram.

1900 körül

1940 körül

70.19.1 / 1970

zászló / cserkész

1

Dupla, fehér vászon arany rojtokkal, egyik oldalán szalagok a felerősítésre.
Egyik felén hímzett címer fölött hímezve: ÉLETÜNKET VÉRÜNKET /
BOCSKAY RAJ. Másik oldalán ferdén kék-sárga szalag, középen
cserkészcímer, fölül és alul: 66. "BÁTHORI" CS. CS. / LEGYÜNK RÉSEN.
Az iparitanulók cserkészcsapatának őrsi zászlaja volt.

70.19.2 / 1970

zászlótöredék

1

Nemzeti zászlóból kivágott, mindkét oldalán festett koronás magyar címer.
Festett lenvászon.

1945

70.20.1 / 1970

naptár / textil-

1

Fehér szövetre, főleg kék és sárga tónussal nyomva: égövek és az 1968.
évi naptár. A Pamutnyomóipari Vállalat, Budaprint reklámnaptára.

1967

70.20.2 / 1970

falvédő / jubileumi

2

70.21.1 / 1970

ruha / női, estélyi

1

70.21.2 / 1970

ruha / női, estélyi

1

Zöld pamutszövetre nyomva pirossal: 1917 / 1967, kis mezőkben szöveg
és ábrák.
Bő, fehér tüllalj, szűk derék, felsőrésze gyönggyel hímezve.
Keskeny, egyszerű derékrész, szoknya részén sűrűn keskeny
selyemfodrok.

1967
1900 körül
1900 körül

70.22.1 / 1970

emlékkendő / pártkongresszusi

1

Vajszínű selyemre nyomva: középen csillag körül: MSZMP X
KONGRESSZUSA BUDAPEST 1970 NOVEMBER. Körben városképek és
városcímerek, köztük Sopron. A kongresszus emlékére a Budaprint
vállalat adta ki.

70.22.2 / 1970

emlékkendő / pártkongresszusi

1

A Ht.70.22.1 párja szürke alappal.

1970

70.22.3 / 1970

kendő / mozgalmi, a KMP jubileumára

1

Selyemre nyomott szöveg, amely nemcsak a KMP alakulásáról, hanem
előzményeiről (1514, 1794, 1848) is megemlékezik. A Budaprint adta ki.

1968

70.22.4 / 1970

kendő / mozgalmi, a KMP jubileumára

1

Selyemre nyomva középen KMP-jelvény, körben az alkalom (1918. nov.
24.) jelzése. A Budaprint adta ki.

1968

70.22.5 / 1970

kendő / jubileumi

1

Vörös tónusú, sok körös ábra körül az alkalom (az októberi orosz
forradalom 50. évfordulója) jelzése. A Budaprint adta ki.

1967

70.23.1 / 1970

csákó / tüzértiszté

1

70.23.2.1 / 1970
70.23.2.2 / 1970

kard / tüzértiszté
hüvely / tüzértiszt kardjáé

1
1

70.23.2.3 / 1970

bojt / tüzérkardé

1

70.23.2.4 / 1970

bojt / tüzérkardé

1

70.23.2.5 / 1970

bojt / tüzérkardé

1

Világoszöld, egyszerű csákó, elején nemzetiszín sapkarózsa és két
rézgomb, oldalt rangjelzés.
Széles markolatkosár, enyhén ívelő Solingen penge.
Enyhén ívelő keskeny fémhüvely, a bojtok számára kampókkal.
Keskeny ezüstszalagon nagy ezüstbojt, oldalán nemzetiszín alapon
magyar korona.
Keskeny aranyszalagon nagy aranybojt, oldalán nemzetiszín alapon
magyar korona.
Selyemzsinóron zsinórból font bojt, magyar koronás címer.

1970

1940
1940 körül
1940 körül
1940 körül
1940 körül
1940 körül

70.23.3.1 / 1970
70.23.3.2 / 1970

kard / hadastyán
hüvely / hadastyán kardé

1
1

Egyszerű markolatú, erősen görbülő kard.
Egyszerű, fekete zsinórokkal ellátott fekete bőrhüvely.

1900 körül
1900 körül

70.24.1.1 / 1970

csizma / tüzértiszté

1

Egyszerű, fekete csizma. Bors Imre, Ezüst utcai mester készítette és a
soproni iparkiállításon díjat nyert vele. Horváth Imre tüzérzászlósé volt.

1940 körül

70.24.1.2 / 1970

csizma / tüzértiszté

1

Egyszerű, fekete csizma. Bors Imre, Ezüst utcai mester készítette és a
soproni iparkiállításon díjat nyert vele. Horváth Imre tüzérzászlósé volt.

1940 körül

70.24.1.3 / 1970

sámfa / tiszti csizmához

6

Több darabból álló sámfa, a tiszti csizma tökéletes merevítésére. Bors
Imre készítette.

1940 körül

70.24.1.4 / 1970

sámfa / tiszti csizmához

6

Több darabból álló sámfa, a tiszti csizma tökéletes merevítésére. Bors
Imre készítette.

1940 körül

70.24.2 / 1970

sarkantyú / tüzértiszté

2

Egyszerű, kisfejű fémsarkantyú. Felerősítése szíjakkal történt, ezek
hiányoznak.

1940 körül

70.24.3 / 1970

sarkantyú / tüzértiszté

2

Egyszerű, nagyobb fejű fémsarkantyú nagy szeggel, amellyel a csizmára
erősítették. Horváth Lajos tüzérzászlósé volt.

1940 körül

70.25.1 / 1970

versenydíj / úttörő

1

Piros zsinórral ellátott furnírlemez, egyik oldalára festve és égetve könyv,
szputnyik és vonalzó fölött és alatt: 1968 1969 / SZAKTÁRGYI VERSENY.
A soproni Úttörőház szakköre készítette.

1969

70.26.1 / 1970

emlékjelvény / Lenin

1

Réztartóba állított matt üveglapra festve Lenin-fej alatt: CENTENARIUM.

1970

70.26.2 / 1970
70.26.3 / 1970
70.26.4 / 1970
70.26.5 / 1970
70.26.6 / 1970
70.26.7 / 1970
70.26.8 / 1970
70.26.9 / 1970
70.26.10 / 1970
70.26.11 / 1970
70.26.12 / 1970
70.26.13 / 1970
70.26.14 / 1970
70.26.15 / 1970
70.26.16 / 1970
70.26.17 / 1970

jelvény / Lenin
jelvény / Lenin
jelvény / Lenin
jelvény / Lenin
jelvény / leningrádi
jelvény / leningrádi
jelvény / Lenin
jelvény / volgográdi
jelvény / turista-, orosz
jelvény / Lenin
jelvény / turista-, orosz
jelvény / repülő-, orosz
jelvény / leningrádi
jelvény / Lenin
jelvény / Lenin
jelvény / grúz

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lenin-fej alatt aláírása.
Egyszerű rézlapon domború és feketével festett Lenin-fej.
Vörös zászlón Lenin-fej mellett cirill írással: OKTJABR.
Áttetsző zománc alatt Lenin-fej mellett: 1870-1970.
Zománcozott. Lenin-szobor alatt: cirill írással: LENINGRAD.
Lenin-fej és a Szmolnij alatt: cirill írással: LENINGRAD.
Nagy 100 előtt: Lenin.
Folyóparti városkép, galamb alatt cirill írással: VOLGOGRAD.
Régi részlet (Kreml) alatt cirill írással: RUSZ.
Mauzóleum.
Orosz vitéz alatt cirill írással: ORUZSENNAJA MAMJATA.
TU 154.
Díszes kapu alatt cirill írással: LENINGRAD.
Vörös és színtelen lobogón cirill írással: PRAVDA / B. I. LENIN.
Cirill és latin betűkkel: LENIN / LENIN / 1870-1970.
Rusztaveli feje.

1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

71.1.1 / 1971

bélyegző / Pereszteg község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen többször tagolt, kerek rézalapba vésve
a bélyegző. Középen címer: szőlőtőkétől balra eke, jobbra kalászok.
Körirata: SOPRON VÁRMEGYE / PERESZTEG KÖZSÉG.

19. század vége

1945

71.1.2 / 1971

bélyegző / Közellátásügyi Minisztérium

1

Festetlen, esztergályozott nyélen kerek gumibélyegző: középen hungarista
nyilaskeresztes magyar címer körül az írás: M. KIR. KÖZELLÁTÁSÜGYI
MINISZTÉRIUM. Az 1945-ben Sopronban működött minisztérium hivatalos
bélyegzője volt.

71.1.3 / 1971

bélyegző / Németkeresztúr község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen többször tagolt, alul ovális rézalapba
vésve: középen címer: kereszt dicsfénnyel, körben: NÉMETKERESZTÚR
NAGYKÖZSÉG / SOPRON M.

1900 körül

71.1.4 / 1971

bélyegző / Borbolya község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen többször tagolt, kerek rézalapba vésve:
középen címer: balra néző oroszlán szőlőfürttel a mancsában. Körben:
BORBOLYA KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE. Borbolya (ma:
Walbersdorf) község hivatalos bélyegzője volt.

1900 körül

71.1.5 / 1971

bélyegző / Sopron vármegye állatorvosa

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen többször tagolt, kerek rézalapba vésve:
Sopron vármegye címere körül: SOPRONVÁRMEGYE KÖZPONTI
TÖRVÉNYHATÓSÁGI ÁLLATORVOSA.

1900 körül

71.1.6 / 1971

bélyegző / Zsebeháza község

1

Kopott, esztergályozott fanyélen vasalapra erősítve ovális rézbélyegzőn:
ZSEBEHÁZ KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.7 / 1971

bélyegző / Bő község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: elmosódott címer
körül: SOPRONVÁRMEGYE BŐ KÖZSÉG / 1906.

71.1.8 / 1971

bélyegző / Fraknónádasd község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: középen címer: Szt.
Sebestyén. Körülötte: NÁDASD KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.
Fraknónádasd (ma: Rohrbach) bélyegzője.

1900 körül

71.1.9 / 1971

bélyegző / Kabold község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: középen címer:
SOPRON MEGYE / KABOLD / KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.10 / 1971

bélyegző / Lajtapordányi körjegyzőség

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: LAJTAPORDÁNYI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.11 / 1971

bélyegző / Pecsenyéd község

1

Festetlen, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: középen címer: hordó
mellett püspök, körben: PECSENYÉD KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.12 / 1971

pecsételő / Telekkönyvi bizottmány

1

Barnára festett, esztergályozott fanyélen ovális rézalapba vésve: középen
magyar királyi címer osztrák császári sassal, körben: M KIRÁKYI
TELEKKÖNYVI BIZOTTMÁNY.

1850 körül

71.1.13 / 1971

bélyegző / Vág község

1

Kopott, esztergályozott fanyélen ovális rézalapon: címer (ekevas és
papucs) fölött: VÁGH KÖZSÉG.

71.1.14 / 1971

bélyegző / Czundra (Csóronfalva) község

1

Kopott, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: SOPRON MEGYE /
CZUNDRA / KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.15 / 1971

pecsételő / Csáford község

1

Kopott, esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: CSÁFORDI / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1890 körül

1906

19. század vége

71.1.16 / 1971

pecsételő / Soproni törvényszék

1

Esztergályozott fanyélen ovális vasalapon: középen az osztrák császári
címer, körülötte: K. K. LANDSGERICHT IN OEDENBURG.

1850 körül

71.1.17 / 1971

pecsételő / Fertőrákosi anyakönyvi kerület

1

Fekete, esztergályozott faalapon kerek rézalapon: középen koronás
magyar címer, körülötte: RÁKOSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.18 / 1971

pecsételő / Répcekethelyi anyakönyvi kerület

1

Feketére festett, esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar
címer körül: KETHELYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.19 / 1971

bélyegző / Felsőpéterfa község

1

Festett, esztergályozott fanyél, kerek rézalapon gumibélyegző: Sopron
vármegye / FELSŐPÉTERFA / Kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.20 / 1971

pecsételő / Beled község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapba vésve: címer (kalászok és ekevas)
körül: BELEDI / HELSÉG / 1856.

71.1.21 / 1971

pecsételő / Szilsárkányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: SZILL-SÁRKÁNYI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.22 / 1971

pecsételő / Fertőfehéregyházi anyakönyvi kerület

1

Fekete, esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer
körül: FEHÉREGYHÁZAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.23 / 1971

bélyegző / megyei levéltáros

1

Esztergályozott fanyélen kerek rézalapon: Sopron megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE LEVÉLTÁRNOKA.

1900 körül

71.1.24 / 1971

pecsételő / Lakompak község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: LAKOMPAK / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.25 / 1971

pecsételő / Lajtaszentmiklósi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
LAJTSZENTMIKLÓSI ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.26 / 1971

pecsételő / Tormafalu község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: címer (szőlőfürt és fáklyák)
körül: TORMAFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1890 körül

71.1.27 / 1971

pecsételő / Bősárkányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
BŐ-SÁRKÁNYI ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.28 / 1971

pecsételő / Megyei szolgabírói hivatal

1

Esztergályozott fanyélen, kerek vasalapon: Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE SZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.29 / 1971

pecsételő / Pecsenyéd község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: PECSENYÉD / NAGY /
KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.30 / 1971

bélyegző / Kisfalud község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: középen címer (fa), körülötte:
GYÜMELCSES KISFALUD KÖZSÉG.

1870 körül

71.1.31 / 1971

bélyegző / Hövej község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: HÖVEJ / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.32 / 1971

bélyegző / Cirák község

1

Esztergályozott fanyélen, ovális rézalapon: CZIRÁK HELYSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.33 / 1971

pecsételő / Petőháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: PETŐHÁZ / KÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.34 / 1971

bélyegző / Vitnyéd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: VITNYÉD / NAGYKÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

1856

71.1.35 / 1971

bélyegző / Balf község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: BALF / KÖZSÉG / PECSÉTJE /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.36 / 1971

bélyegző / Kismartoni főszolgabíró

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: középen Sopron megye címere,
körben: KISMARTONI JÁRÁS / FŐSZOLGABÍRÁJA.

1900 körül

71.1.37 / 1971

bélyegző / Beled község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: BELED / KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.38 / 1971

pecsételő / Répceszemere község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: középen címer (kerek mezőben
víz fölött három liliom, fölötte korona). Körben: SIG. NOB. OPPIDI
RÉPCZE-SZEMERE / 1882.

1882

71.1.39 / 1971

bélyegző / alispán

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: a megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE ALISPÁNJA.

1900 körül

71.1.40 / 1971

bélyegző / Nagyhőflányi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: NAGYHŐFLÁNYI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON MEGYE.

1890 körül

71.1.41 / 1971

pecsétnyomó / Kerületi törvényszék

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: osztrák császári címer, körben: K.
K. STäDT. DEL. BEZIRKSGERICHT IN OEDENBURG.

1900 körül

71.1.42 / 1971

pecsétnyomó / Bogyoszló község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: középen címer (feszület, mellette
kalászok), körben: BOGYOSZLÓ HELYSÉG PECSÉTJE.

1890 körül

71.1.43 / 1971

bélyegző / Ólmod (Bleigraben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (csillagos mezőben kardot
tartó kar), körben: BLEIGRABEN KÖZSÉG PECSÉTJE.

1890 körül

71.1.44 / 1971

pecsétnyomó / Nagymartoni főszolgabíró

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: Sopron megye címere körül:
NAGYMARTONI JÁRÁS / FŐSZOLGABÍRÁJA.

1900 körül

71.1.45 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: RÁKOS / KÖZSÉG PECSÉTJE /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.46 / 1971

pecsétnyomó / Főispáni hivatal

1

Esztergályozott fanyél, vasra erősített ovális rézalapon: Sopron megye
címere körül: SOPRON VÁRMEGYE FŐISPÁNI HIVATALÁNAK
PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.47 / 1971

bélyegző / Dör község

1

Esztergályozott fanyélre ragasztott kerek gumin: középen címer (kardos
oroszlán, korona), körben: SOPRON VÁRMEGYE DÖR KÖZSÉG / 1906.

71.1.48 / 1971

pecsétnyomó / Répcekőhalmi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
KŐHALOMI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.49 / 1971

pecsétnyomó / Pereszteg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (szőlőtőke mellett eke és
kalászok), körben: PERESZTEG KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1890 körül

71.1.50 / 1971

bélyegző / Megyei szolgabíró

1

Esztergályozott fanyélen, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
SZOLGABÍRÁJA.

1900 körül

71.1.51 / 1971

bélyegző / Hidegség község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: címer (ekére boruló
szőlővesszők), körben: SOPRON VÁRMEGYE HIDEGSÉG KÖZSÉG /
1906.

1906

1906

71.1.52 / 1971

bélyegző / Hidegség község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: címer (díszes címerpajzsban
ekére boruló szőlővesszők), körben: SOPRON VÁRMEGYE / HIDEGSÉG
KÖZSÉG

1880 körül

71.1.53 / 1971

pecsétnyomó / Lajtaszentmiklós község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: címer (püspök), körben: L. SZ.
MIKLÓS NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1890 körül

71.1.54 / 1971

pecsétnyomó / Répceszemerei anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
RÉPCZE SZEMEREI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.55 / 1971

pecsétnyomó / Hegykő község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek rézalapon: címer (bástyatorony, mellette
hold és csillag), körben: HEGYKŐ KÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON
MEGYE.

1900 körül

71.1.56 / 1971

pecsétnyomó / Bogyoszlói anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
BOGYOSZLÓI ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.57 / 1971

pecsétnyomó / Szili anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
SZILLI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.58 / 1971

pecsétnyomó / Potyond község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (kardos kar) körül:
SOPRONVÁRMEGYE POTYOND KÖZSÉG CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.59 / 1971

bélyegző / Beled község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek gumialapon: SOPRON VÁRMEGYE /
KAPUVÁRI JÁRÁS / BELED / NAGY KÖZSÉG.

1910 körül

71.1.60 / 1971

bélyegző / Kabold község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek gumialapon: SOPRON VÁRMEGYE /
SOPRONI JÁRÁS / KABOLD / KISKÖZSÉG.

1910 körül

71.1.61 / 1971

bélyegző / Lakfalva község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek vaslapra ragasztott gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / LAKFALVA KISKÖZSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.62 / 1971

bélyegző / Horvátzsidány község

1

Esztergályozott fanyélen, ovális rézalapon: címer (eke) körül: HORVÁTH
ZSIDÁNY / KÖZSÉG PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.63 / 1971

bélyegző / Pásztori község

1

Esztergályozott fanyélen, tégla faalapon ovális gumibélyegző: SOPRON
VÁRMEGYE / ALSÓ-FELSŐ PÁSZTORI / KIS KÖZSÉG / CSORNAI
JÁRÁS.

1900 körül

71.1.64 / 1971

bélyegző / Bónya község

1

Esztergályozott fa- és vasnyél, ovális rézalapon: BÓNYA KÖZSÉG /
SOPRONMEGYE / F. PULYAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.65 / 1971

pecsételő / Sopronkövesd község

1

Később ráerősített esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: címer
(ekepapucs mellett virágok) alatt: Kövesd, alatta rovátkolt mező.

71.1.66 / 1971

bélyegző / Sopronkövesd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (rovátkolt mező fölött
szőlőfürt, eke és virág) körül: KÖVESD KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

19. század 2. fele

71.1.67 / 1971

bélyegző / Fertőhomok község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (díszes pajzson eke) körül:
SOPRON VÁRMEGYE FERTŐHOMOK KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.68 / 1971

bélyegző / Sopronkertes (Baumgarten) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KERTES / KIS- / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

18/19. század fordulója

1900 körül

71.1.69 / 1971

bélyegző / Csepreg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (ovális pajzsban három
bástya és torony, a pajzs fölött angyalfej. Körülötte: CSEPREG
MEZŐVÁROS.

19. század vége

71.1.70 / 1971

bélyegző / Felszopor (Felsőszopor) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: FELSŐ SZOPOR / KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.71 / 1971

pecsételő / Stodra (Selegd) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: STODRA / KIS / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.72 / 1971

bélyegző / Félszerfalva község

1

Esztergályozott fanyél, kerek vasalapra ragasztott gumibélyegző:
SOPRON VÁRMEGYE / FÉLSZERFALVA / KISKÖZSÉG / SOPRONI
JÁRÁS.

1900 körül

71.1.73 / 1971

bélyegző / Márcfalva (Marz) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin: címer
(koszorúban torony), körülötte: MÁRCFALVA KISKÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.

1900 körül

71.1.74 / 1971

bélyegző / Jánosfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON MEGYE / JÁNOSFA /
KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.75 / 1971

pecsételő / Fertőmeggyesi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
MEDGYESI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.76 / 1971

pecsételő / Megyei szolgabírói hivatal

6

Esztergályozott fanyél, kerek vasalapon: Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE SZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.77 / 1971

bélyegző / Beled község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumialapon: BELED / NAGYKÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1910 körül

71.1.78 / 1971

bélyegző / Egyed község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / EGYED
KIS KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.79 / 1971

pecsétnyomó / Siklósd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (oroszlán, kezében
szőlőfürttel) körül: SIKLÓS KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1890 körül

71.1.80 / 1971

bélyegző / Agyagos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumialapon: AGYAGOS / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.81 / 1971

bélyegző / Lajtaszentgyörgy község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott ovális
gumibélyegzőn: SZENT GYÖRGY / KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRON
VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.82 / 1971

bélyegző / Újkér község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / ÚJ-KÉR KISKÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.83 / 1971

bélyegző / Récény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / RITZING KISKÖZSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.84 / 1971

bélyegző / Szentmargitbányai anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: koronás
magyar címer körül: SZENT- MARGITAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.85 / 1971

bélyegző / Sopronnyék község

1

Esztergályozott fanyél, téglalap alakú faalapra ragasztott ovális gumin:
címer (három torony) körül: NYÉK MEZŐVÁROS PECSÉTJE / SOPRON
MEGYE.

1890 körül

71.1.86 / 1971

bélyegző / Szany község

1

Esztergályozott fanyélen, kerek gumin: SOPRON MEGYE / SZANY /
NAGY KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.87 / 1971

pecsételő / Alsószakonyi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer, körül:
ALSÓ-SZAKONYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.88 / 1971

bélyegző / Felsőbük község

1

Esztergályozott fanyél, téglaalakú faalapra ragasztott ovális gumin: Sopron
vármegye / Felső-Bük község / Csepregi járás.

1900 körül

71.1.89 / 1971

bélyegző / Fertőboz község

1

Esztergályozott fanyél, ovális faalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / BOZ KIS KÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.90 / 1971

bélyegző / Beled község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: BELED /
KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.91 / 1971

bélyegző / Vulkapordányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: koronás magyar címer körül:
VULKAPORDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.92 / 1971

bélyegző / Bodonhely község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumialapon: SOPRON VÁRMEGYE /
BODONHELY / KIS KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.93 / 1971

bélyegző / Maglóca község

1

Esztergályozott fanyélre ragasztott , kerek gumialapon: SOPRON
MEGYE / MAGLÓCA / KISKÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.94 / 1971

bélyegző / Osli község

1

Esztergályozott fanyélre ragasztott , kerek gumin: OSLI / KIS KÖZSÉG/
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.95 / 1971

bélyegző / Egyed község

1

Esztergályozott fanyélre ragasztott , kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
EGYED KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.96 / 1971

bélyegző / Kapuvári főjegyző

1

Esztergályozott fanyélre ragasztott , kerek gumin Sopron vármegye címere
körül: KAPUVÁRI JÁRÁS FŐJEGYZŐJE.

1920 körül

71.1.97 / 1971

bélyegző / Soproni járási tanács vb.

1

Esztergályozott fanyélre ragasztott , kerek gumin a magyar
népköztársasági címer körül: SOPRONI JÁRÁSI TANÁCS / Végrehajtó
bizottsága / Győr-Sopron megye / a címer fölött olvashatatlan.

1953

71.1.98 / 1971

bélyegző / Bősárkányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: BŐ-SÁRKÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.99 / 1971

bélyegző / Lócs község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / LÓCS KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.100 / 1971

bélyegző / Sopron vármegye alispánja

1

Esztergályozott fanyél, téglaalapú faalapra ragasztott hosszú, téglaalapú
gumin: Sopron vármegye alispánja.

1920 körül

71.1.101 / 1971

pecsétnyomó / Acsalag község

1

Egyszerű vasnyélre erősített kerek rézalapon címer: nagyméretű kalász
mellett férfialak és kutya (?). Körben: L. F. LS. ATCSALLAK.

18. század vége

71.1.102 / 1971

bélyegző / Acsalag község

1

Esztergályozott fanyél, kerek faalapra ragasztott kerek gumin: Sopron
megye / Acsalag község / Csornai járás.

71.1.103 / 1971

pecsétnyomó / Ágfalva község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: ÁGFALVI / KÖZSÉG /
GEMEINDE / AGENDORF.

1900 körül
19. század vége

71.1.104 / 1971

bélyegző / Ágfalva község

1

Esztergályozott fanyélen kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
ÁGFALVA / KÖZSÉG / 1906.

71.1.105 / 1971

bélyegző / Ágfalva község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / ÁGFALVA / KISKÖZSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.106 / 1971

bélyegző / Ágfalva község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / ÁGFALVA
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.107 / 1971

bélyegző / Ágfalva óvoda

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: ÁLLAMI
ÓVODA / ÁGFALVA.

1950 körül

71.1.108 / 1971

bélyegző / Ágfalva óvoda

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: ADÓHIVATAL /
ÁGFALVA.

1950 körül

71.1.109 / 1971

bélyegző / Ágfalvi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / ÁGFALVA.

1950 körül

71.1.110 / 1971

bélyegző / Ágfalvi tanács vb.

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: Ágfalva község
tanácsának / végrehajtó bizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950 körül

71.1.111 / 1971

bélyegző / Ágfalvi általános iskola

1

Ún. fejbélyegző. Esztergályozott fanyél, téglaalakú alapra ragasztott
gumin: ÁLL. ÁLTALÁNOS ISKOLA / ÁGFALVA.

1950 körül

71.1.112 / 1971

pecsétnyomó / Agyagos község

1

Kis füllel ellátott ovális rézalapon: címer (halak) körül: SIGILU /
AGYAGOS.

18. század

71.1.113 / 1971

bélyegző / Agyagos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
AGYAGOS / KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.114 / 1971

bélyegző / Agyagosszergényi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a koronás magyar címer körül:
AGYAGOSSZERGÉNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. A címer koronáját
1945-ben lefaragták.

1945

71.1.115 / 1971

pecsétnyomó / Alsókismartonhegy község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: ALSÓ KISMARTONHEGY /
NAGYKÖZSÉG / KISMARTONI JÁRÁS / SOPRONMEGYE.

71.1.116 / 1971

bélyegző / Alsópéterfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: ALSÓ PÉTERFA / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.117 / 1971

pecsételő / Alsórámóci anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: koronás magyar címer körül:
ALSÓ-RÁMÓCZI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.118 / 1971

bélyegző / Alsórámóci anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: ALSÓRÁMÓCZI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.119 / 1971

bélyegző / Alsórámóci körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: ALSÓ RÁMÓCZI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.120 / 1971

bélyegző / Árpás község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: címer (eke és levelek) körül: ÁRPÁS
KÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON-VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.121 / 1971

bélyegző / Árpás község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / ÁRPÁS KIS
KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1910 körül

1906

19. század vége

71.1.122 / 1971

pecsétnyomó / Babót község

1

Hasáb nyél, kerek test. Címer (3 kalász) körül: BABOT / KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (3 kalász) körül: BABOT /
KÖZSÉG.

19. század 2. fele

71.1.123 / 1971

bélyegző / Babót község

1

71.1.124 / 1971

bélyegző / Babóti anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a koronás magyar címer körül:
BABÓTI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. A koronát 1945-ben lefaragták.

1945

71.1.125 / 1971

bélyegző / Babóti anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar köztársasági (Kossuth-)
címer körül: BABÓTI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. A koronát 1945-ben
lefaragták.

1945

71.1.126 / 1971

bélyegző / Babóti község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BABÓT-ORDÓD / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.127 / 1971

bélyegző / Babóti község

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin:
Baboth község / Sopron vármegye / Kapuvári járás.

1900 körül

71.1.128 / 1971

bélyegző / Bágyog község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban eke és két kalász)
körül: SOPRON VÁRMEGYE BÁGYOG KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.129 / 1971

bélyegző / Bágyog község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: BÁGYOG KÖZSÉG PECSÉTJE /
1875.

1875

71.1.130 / 1971

bélyegző / Bágyog község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BÁGYOG / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.131 / 1971

bélyegző / Bágyog község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / BÁGYOG /
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.132 / 1971

pecsétnyomó / Balf község

1

Vasnyélre erősített kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül: SIGILL.
EINER. ERSAMES. G. I. S. WOLFFS. 1723.

1723

71.1.133 / 1971

bélyegző / Balfi óvoda

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar népköztársasági címer
körül: ÁLLAMI ÓVODA / BALF. A régi címer kivágott helyére van
beragasztva az új (1949) címer kliséje.

1949

71.1.134 / 1971

bélyegző / Balf község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BALF KÖZSÉG / ELÖLJÁRÓSÁGA.

71.1.135 / 1971

bélyegző / Balf község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BALF / KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / 1906.

1906

71.1.136 / 1971

bélyegző / Balfi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin körben: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS
ISKOLA / BALF. Középről a népköztársasági címert (1949-es) 1956-ban
kifaragták.

1956

71.1.137 / 1971

bélyegző / Balfi marhalevél-kezelő

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BALF / KÖZSÉG /
MARHALEVÉLKEZELŐJE.

1940 körül

71.1.138 / 1971

bélyegző / Balf község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: Balf községi
tanács / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950 körül

71.1.139 / 1971

bélyegző / Balf község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: Balf község
tanácsának / végrehajtó bizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950 körül

19. század 2. fele

1900 körül

71.1.140 / 1971

pecsételő / Bánfalvi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
BÁNFALVI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.141 / 1971

bélyegző / Bánfalvi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
BÁNFALVI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.142 / 1971

bélyegző / Bánfalva község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / BÁNFALVA NAGYKÖZSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.143 / 1971

bélyegző / Bánfalvi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONBÁNFALVAI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET. Közepéről a címert 1945-ben eltávolították.

1945

71.1.144 / 1971

pecsételő / Barbacs község

1

Felfelé kissé szélesedő, hasáb alakú nyél, ovális pecsételő. Középen
címer: eke, halak és nád; körben: BARBACSI FALV PECSTYE. 1714.

1714

71.1.145 / 1971

bélyegző / Barbacs község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BARBACS / KISKÖZSÉG / SOPRON
MEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.146 / 1971

bélyegző / Barbacs község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: BARBACS / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.147 / 1971

bélyegző / Nagybarom (Szabadbáránd) község

1

A nyél felerősítésére szolgáló heggyel ellátott kerek réz: NAGY BAROM /
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE. Nyele hiányzik.

1870 körül

71.1.148 / 1971

bélyegző / Beled község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: BELED / NAGYKÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.149 / 1971

bélyegző / Beledi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar köztársasági (Kossuth-)
címer körül: ANYAKÖNYVI KERÜLET / BELED.

1946

71.1.150 / 1971

bélyegző / Beled község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: BELED / KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.151 / 1971

bélyegző / Berekalja-Tompaháza

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BEREKALJA-TOMPAHÁZA / kis
község / PECSÉTJE / SOPRON VÁRMEGYE / Csepregi járás.

1900 körül

71.1.152 / 1971

bélyegző / Berekalja-Tompaháza

1

Téglalap alapon ovális gumi. Nyele hiányzik. BEREKALJA-TOMPAHÁZA /
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.153 / 1971

pecsétnyomó / Bodonhely község

1

Egyszerű vasnyél, ovális vasalapon: címer (szívalakú cserépből kinövő 3
virág fölött kardot tartó kar, hold, csillagok). Körben: BODON. HELI.
SENEC. PECSETI.

18. század eleje

71.1.154 / 1971

bélyegző / Bodonhely község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin teljesen kikopott községcímer körül:
SOPRONMEGYE BODONHELY KÖZSÉG PECSÉTJE.

1890 körül

71.1.155 / 1971

bélyegző / Bodonhely község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban 3 ágú virág,
kardos kar, hold, csillagok) körül: SOPRON VÁRMEGYE BODONHELY
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.156 / 1971

bélyegző / Bodonhely község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
BODONHELY / KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.157 / 1971

pecsételő / Bogyoszlói körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon folyóírással: Kör / Jegyzőség /
Bogyoszló.

1870 körül

71.1.158 / 1971

pecsételő / Bogyoszló község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (feszület) körül:
SOPRONVÁRMEGYE BOGYOSZLÓ KISKÖZSÉG CSORNAI JÁRÁS.

71.1.159 / 1971

pecsételő / Bogyoszló község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (díszes, palástos pajzsban
feszület) körül: SOPRON VÁRMEGYE BOGYOSZLÓ KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.160 / 1971

bélyegző / Bogyoszló község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin címer (feszület)
körül: SOPRON VÁRMEGYE BOGYOSZLÓ KISKÖZSÉG CSORNAI
JÁRÁS.

1900 körül

71.1.161 / 1971

bélyegző / Bogyoszló község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (ld. Ht.71.1.159) körül:
SOPRON VÁRMEGYE BOGYOSZLÓ KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.162 / 1971

bélyegző / Bogyoszlói körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (ld. Ht.71.1.159) körül:
SOPRON VÁRMEGYE BOGYOSZLÓ KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.163 / 1971

bélyegző / Bogyoszlói körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: BOGYOSZLÓI /
KÖRJEGYZŐSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.164 / 1971

bélyegző / Borbolya (Walbersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőt tartó oroszlán) körül:
BORBOLYA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1870 körül

71.1.165 / 1971

pecsétnyomó / Borbolya (Walbersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőt tartó oroszlán) körül:
BORBOLYA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1870 körül

71.1.166 / 1971

bélyegző / Borosd (Weingraben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: WEINGRABEN / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.167 / 1971

bélyegző / Bő község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin címer
(kardos kuruc vitéz) mellett: BEŐ KIS KÖZSÉG SOPRON MEGYE
CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.168 / 1971

bélyegző / Bői körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin: BEŐ
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON MEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.169 / 1971

pecsételő / Bősárkány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (keresztbetett halak) körül:
BŐ-SÁRKÁNY KÖZSÉG PECSÉTJE 1867.

1867

71.1.170 / 1971

bélyegző / Bősárkány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: BEŐ-SÁRKÁNY KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.171 / 1971

bélyegző / Büdöskút (Stinkenbrunn) község

1

Kerek fémlapra ragasztott kerek gumin: Büdöskút / KISKÖZSÉG / pecsétje
/ SOPRON VÁRMEGYE / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.172 / 1971

pecsétnyomó / Bük község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: BÜK NAGYKÖZSÉG / SOPRON
MEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.173 / 1971

bélyegző / Bük község

1

Billenős bélyegzőgép. Ovális alapon: BÜK KÖZSÉG / HIVATALOS /
PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.174 / 1971

bélyegző / Alsó-Bük község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin:
SOPRONMEGYE / ALSÓ BÜK / KÖZSÉG.

1880 körül

1870 körül

71.1.175 / 1971

bélyegző / Alsó-Bük község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin: Alsó Bük /
KISKÖZSÉG / pecsétje / SOPRONVÁRMEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.176 / 1971

bélyegző / Közép-büki anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin koronás magyar
címer körül: KÖZÉP-BÜKI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.177 / 1971

bélyegző / Közép-Bük község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin: Közép Bük /
KISKÖZSÉG / pecsétje / SOPRONVÁRMEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.178 / 1971

bélyegző / Közép-Bük község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: K. Bükki / helység / pecsétje.

71.1.179 / 1971

bélyegző / Felső-Bük község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin: Felső Bük /
KISKÖZSÉG / pecsétje / SOPRONVÁRMEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.180 / 1971

bélyegző / Chernelháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: CSERNELHÁZA / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.181 / 1971

bélyegző / Chernelháza község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin:
CHERNELHÁZA KÖZSÉG / SOPRONVÁRMEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.182 / 1971

bélyegző / Cinfalva (Siegendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott ovális gumin:
CZINFALVA KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.183 / 1971

bélyegző / Cirák község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: CZIRÁK / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.184 / 1971

bélyegző / Ciráki anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (Kossuth-) címer körül:
CIRÁKI ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.185 / 1971

bélyegző / Czundra (Csóronfalva) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: CZUNDRA
/ kisközség / Sopron vármegye / Soproni járás.

1900 körül

71.1.186 / 1971

bélyegző / Csáford község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / Csepregi járás / CSÁFORD / kisközség / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.187 / 1971

bélyegző / Csapod község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: CSAPOD HELYSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1860 körül

71.1.188 / 1971

bélyegző / Csapod község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: CSAPOD / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.189 / 1971

bélyegző / Csepreg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: CSEPREG
/ MEZŐVÁROS / PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.190 / 1971

bélyegző / Csapodi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (Kossuth-) címer körül:
CSAPODI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.191 / 1971

bélyegző / Csepreg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban három bástya és
torony, fölötte angyal). Körben: CSEPREG - MEZŐVÁROSSA.

1867

1946

1946
19. század eleje

71.1.192 / 1971

bélyegző / Csepreg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(három bástya és torony fölött angyalfej). Körben: CSEPREG
NAGYKÖZSÉG / SOPRONMEGYE.

1900 körül

71.1.193 / 1971

bélyegző / Csepreg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (három bástya és torony fölött
angyalfej). Körben: CSEPREG NAGYKÖZSÉG / SOPRONMEGYE.

1900 körül

71.1.194 / 1971

bélyegző / Csepregi járás főjegyzője

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin Sopron
megye címere körül: CSEPREGI JÁRÁS FŐJEGYZŐJE.

1900 körül

71.1.195 / 1971

bélyegző / Csepregi körorvos

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: CSEPREGI ORVOSI KÖR /
ORVOSA / SOPRON / VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.196 / 1971

bélyegző / Csepreg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a község címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE CSEPREG KÖZSÉG / 1906.

71.1.197 / 1971

bélyegző / Csér község

1

Téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin: CSÉR KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE / CSEPREGI JÁRÁS. Nyele hiányzik.

71.1.198 / 1971

pecsételő / Csorna község

1

Hasábalakú nyéllel ellátott kerek rézalapon címer (Szt. Antal) körül:
CSORNA MEZŐVÁROS 1852.

1852

71.1.199 / 1971

bélyegző / Csorna község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (Szt. Antal) körül: SOPRON
MEGYE CSORNA MEZŐVÁROS PECSÉTJE / 1890.

1890

71.1.200 / 1971

bélyegző / Csorna község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: címer (Szt. Antal) körül: SOPRON
MEGYE CSORNA NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.201 / 1971

bélyegző / Csorna község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (Szt. Antal) körül: SOPRON
VÁRMEGYE CSORNA NAGYKÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.202 / 1971

bélyegző / Csorna község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (Szt. Antal) körül: SOPRON
VÁRMEGYE CSORNA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.203 / 1971

bélyegző / Csorna község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin címer (Szt. Antal)
körül: SOPRON VÁRMEGYE CSORNA KÖZSÉG / 1900.

1900

71.1.204 / 1971

bélyegző / Csornai járás főjegyzője

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin Sopron megye címere körül: JÁRÁSI
FŐJEGYZŐ / CSORNA.

1900

71.1.205 / 1971

bélyegző / Damonya község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: DAMONYAI ELELJÁRÓSÁGH /
PECSÉTJE.

19. század közepe

71.1.206 / 1971

bélyegző / Damonya község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin: címer
(fenyőfa) körül: DAMONYA KIS KÖZSÉG SOPRON MEGYE CSEPREGI
JÁRÁS.

1900 körül

71.1.207 / 1971

bélyegző / Darázsfalu (Trauersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin:
DARÁZSFALU NAGYKÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRONMEGYE.

1880 körül

71.1.208 / 1971

bélyegző / Darázsfalu (Trauersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin:
DARÁZSFALU NAGYKÖZSÉG / JEGYZŐI HIVATALA.

1900 körül

71.1.209 / 1971

bélyegző / Darázsfalui (Trauersdorf) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: DARÁZSFALVI / ANYAKÖNYVI
KERÜLET.

1890 körül

1906
1900 körül

71.1.210 / 1971

bélyegző / Darázsfalui (Trauersdorf) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a koronás magyar címer körül:
DARÁZSFALVI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1890 körül

71.1.211 / 1971

pecsétnyomó / Darufalva (Drassburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsfa) körül:
DARUFALVA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.212 / 1971

bélyegző / Darufalva (Drassburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsfa) körül:
DARUFALVA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.213 / 1971

bélyegző / Darufalva (Drassburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsfa) körül:
DARUFALVA KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.214 / 1971

pecsétnyomó / Darufalva (Drassburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsfa) körül:
DARUFALVA KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.215 / 1971

bélyegző / Dasztifalu község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / DASZTIFALU KISKÖZSÉG / PECSÉTJE.

1920 körül

71.1.216 / 1971

bélyegző / Dénesfa község

1

Csavarmenetes nyélrögzítővel ellátott ovális rézalapon: DÉNESFA
HELYSÉG / PECSÉTJE / SOPRON MEGYE. Nyele hiányzik.

1880 körül

71.1.217 / 1971

pecsétnyomó / Derecskei (Drassmarkt) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon a koronás magyar címer körül:
DERECSKEI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.218 / 1971

bélyegző / Derecskei (Drassmarkt) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a koronás magyar címer körül:
DERECSKEI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.219 / 1971

bélyegző / Doborján (Raiding) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: DOBORJÁN / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

19. század vége

71.1.220 / 1971

pecsétnyomó / Doborján (Raiding) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: DOBORJÁN / KIS KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.221 / 1971

bélyegző / Doborján (Raiding) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin:
DOBORJÁN / KISKÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.222 / 1971

pecsétnyomó / Dör község

1

Billenős szerkezetű itatós pecsétnyomó gép. Ovális rézalapon címer:
kardos oroszlán és korona mellett: DÖR.

1880 körül

71.1.223 / 1971

bélyegző / Dör község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: címer (kardos oroszlán koronával)
mellett: DÖR KIS KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.224 / 1971

bélyegző / Dör község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: DÖR HELYSÉG PECSÉTJE.

19. század közepe

71.1.225 / 1971

pecsétnyomó / Dör község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (koronás oroszlán) körül:
DÖR KIS KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

19. század közepe

71.1.226 / 1971

pecsétnyomó / F. L. (D?) monogramos (Döry család
vagy Dör község)

1

Kis fogóval ellátott kerek rézalapon a Döry család és Dör község címerével
azonos címer: pajzsban kardos oroszlán, sisak, korona, palást, a sisakon
ua. oroszlán. Címer mellett F. L. (D?) monogram.

18. század eleje

71.1.227 / 1971

pecsétnyomó / Ebergőc község

1

Hasábalakú átfúrt fogóval ovális nyomón címer: koszorúban szőlőfürt és E
B betűk.

18. század eleje

71.1.228 / 1971

bélyegző / hivatalos

1

Esztergályozott fanyél, hosszú bélyegző: Levágásra / Zur Schlachtung.
Állatpasszusok megjelölésére használták.

1900 körül

71.1.229 / 1971

bélyegző / Ebergőc község

1

Kerek rézalapra ragasztott kerek gumin, nyele hiányzik. Teljesen
összeszáradt gumin címer (koszorúban szőlőfürt és EB) körül:
EBERGŐCZ K. KÖZSÉG PECSÉTJE.

1890 körül

71.1.230 / 1971

bélyegző / Ebergőc község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / EBERGŐC /
KÖZSÉG / ELÖLJÁRÓSÁGA.

1920 körül

71.1.231 / 1971

bélyegző / Ebergőc község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: EBERGŐCZ / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.232 / 1971

bélyegző / Ebergőc község

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin:
Ebergőcz község / Sopron vármegye / Kapuvári járás.

1900 körül

71.1.233 / 1971

bélyegző / Ebergőci iskola

1

Esztergályozott fanyél, hosszúkás, ún. fejbélyegző: Állami Általános
Fiókiskola / EBERGŐC.

1948

71.1.234 / 1971

bélyegző / Ebergőci általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (népköztársasági, 1949)
címer körül: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA / EBERGŐC.

1949

71.1.235 / 1971

bélyegző / Ebergőc község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (1949) címer körül: Ebergőc
község tanácsának / végrehajtó bizottsága / Győr-Sopron megye / Soproni
járás.

1950

71.1.236 / 1971

bélyegző / Ebergőc község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (1949) címer körül: Ebergőc
község tanácsa / Győr-Sopron megye / Soproni járás. A címert 1956-ban
kivágták, majd újra visszaragasztották.

1956

71.1.237 / 1971

bélyegző / Edve község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: EDVE KÖZSÉG / PECSÉTJE.

71.1.238 / 1971

bélyegző / Edve község

1

71.1.239 / 1971

pecsételő / Egyházasfalu község

1

71.1.240 / 1971

bélyegző / Egyházasfalui marhalevélkezelő

1

71.1.241 / 1971

bélyegző / Egyházasfalui körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: EGYHÁZASFALUI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON VÁRMEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.242 / 1971

bélyegző / Egyházasfalu község

1

Téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin: EGYHÁZASFALU
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.243 / 1971

bélyegző / Egyházasfalui adóhivatal

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (1949) címer körül:
ADÓHIVATAL / EGYHÁZASFALU.

1949

71.1.244 / 1971

bélyegző / Egyházasfalui általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS
ISKOLA / EGYHÁZASFALU. Középen a népköztársasági (1949) címert
kivágták és helyébe házilag faragott Kossuth-címert ragasztottak.

1949

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: EDVE / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.
Kis fogóval ellátott ovális rézen folyóírással: Egyházos / Falu.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
EGYHÁZASFALU / KÖZSÉG / MARHALEVÉLKEZELŐJE.

1880 körül
1900 körül
1800 körül
1920 körül

71.1.245 / 1971

bélyegző / Egyházasfalu község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (1949) címer körül:
Egyházasfalu község tanácsának / végrehajtó bizottsága / Győr-Sopron
megye / Soproni járás.

1950

71.1.246 / 1971

bélyegző / Egyházasfalu község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (1949) címer körül:
Egyházasfalu község tanácsa / Győr-Sopron megye / Soproni járás.

1950

71.1.247 / 1971

bélyegző / Csepregi járás főjegyzője

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: CSEPREGI JÁRÁSI FŐJEGYZŐ /
CSEPREG.

1920 körül

71.1.248 / 1971

pecsétnyomó / Eszterháza község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (ház két fával) körül:
ESTERHÁZ-VÁRALLYAI / KÖZSÉG.

1800 körül

71.1.249 / 1971

bélyegző / Eszterháza község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (ház két fával) körül:
ESTERHÁZ-VÁRALLYAI KÖZSÉG.

19. század eleje

71.1.250 / 1971

bélyegző / Eszterháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: ESZTERHÁZA / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.

71.1.251 / 1971

bélyegző / Eszterházi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin a
köztársasági (Kossuth-) címer körül: ESZTERHÁZAI / Anyakönyvi kerület.

1946

71.1.252 / 1971

pecsétnyomó / Eszterházi szolgabíró

1

Vasnyéllel ellátott ovális rézalapon osztrák császári címer körül: K. K.
STUHLRICHTER ZU ESZTERHAZ.

1850

71.1.253 / 1971

bélyegző / Farád község

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin:
Farád község / Sopron vármegye / csornai járás.

1900 körül

71.1.254 / 1971

bélyegző / Farád község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: Farád nagy község / Sopron
vármegye / Csornai járás.

1900 körül

71.1.255 / 1971

bélyegző / Feketeváros (Purbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: FEKETEVÁROS / MEZŐVÁROS /
SOPRON MEGYE.

1850 körül

71.1.256 / 1971

bélyegző / Feketeváros (Purbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: FEKETEVÁROS / NAGY
KÖZSÉG / SOPRONVÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.257 / 1971

pecsételő / Felsőkismartonhegyi (Oberberg
Eisenstadt) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon a koronás magyar címer körül:
FELSŐKISMARTONHEGYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.258 / 1971

bélyegző / Felsőkismartonhegyi (Oberberg Eisenstadt)
község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott ovális gumin:
FELSŐKISMARTONHEGY / KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRON
VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.259 / 1971

bélyegző / Felsőpulyai (Oberpullendorf) járási
szolgabírói hivatal

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: F. PULYAI
JÁRÁS / SZOLGABÍRÓI HIVATALA / SOPRONVÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.260 / 1971

pecsételő / Felsőpulyai (Oberpullendorf) járás
szolgabírói hivatala

1

A nyél felerősítésére szolgáló csavarmenetes hengerrel ellátott kerek
rézalapon Sopron megye címere körül: SOPRON VÁRMEGYE F. PULYAI
JÁRÁS SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1880 körül

71.1.261 / 1971

bélyegző / Felsőpulyai (Oberpullendorf) járás
szolgabírói hivatala

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRONVÁRMEGYE / F.
PULYAI JÁRÁS SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1880 körül

1900 körül

71.1.262 / 1971
71.1.263 / 1971
71.1.264 / 1971
71.1.265 / 1971
71.1.266 / 1971
71.1.267 / 1971
71.1.268 / 1971
71.1.269 / 1971
71.1.270 / 1971
71.1.271 / 1971
71.1.272 / 1971
71.1.273 / 1971

pecsételő / Felsőpulyai (Oberpullendorf) anyakönyvi
kerület
bélyegző / állat-, kincstári
pecsételő / kincstári
bélyegző / kincstári
pecsételő / kincstári
bélyegző / kincstári
bélyegző / kincstári
bélyegző / kincstári
bélyegző / kincstári
bélyegző / kincstári
bélyegző / kincstári
bélyegző / Felsőpulyai (Oberpullendorf) anyakönyvi
kerület

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon a koronás magyar címer körül:
FELSŐPULYAI ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Fanyélre erősített, élezett fémkorong.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon korona alatt 199.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon korona alatt 199.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon korona alatt 227.
Esztergályozott fanyél, gumin korona alatt 199.
Esztergályozott fanyél, gumin korona alatt 199.
Korona alatt 199.
Korona alatt 199.
Korona alatt 199.
Korona alatt 199.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
FELSŐPULYAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

71.1.274 / 1971

bélyegző / Felsőrámóc (Oberrabnitz) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: FELSŐ-RÁBNICZ / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

71.1.275 / 1971

pecsétnyomó / Felsőság község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
FELSŐSÁG / KÖZSÉG / 1906.

71.1.276 / 1971

bélyegző / Félszerfalu (Hierm) község

2

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke, sarló, szőlőfürt) körül:
FÉLSZERFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.277 / 1971

pecsétnyomó / Félszerfalu (Hierm) község

2

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke, sarló, szőlőfürt) körül:
FÉLSZERFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.278 / 1971

bélyegző / Fertőboz község

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZSÉGI ELŐLJÁRÓSÁG /
FERTŐBOZ.

1880 körül

71.1.279 / 1971

bélyegző / Fertőboz község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar (1949) címer körül: Fertőboz
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.280 / 1971

bélyegző / Fertőboz község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer körül: Fertőboz
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye. A címert (1949) 1956-ban kivágták.

1956

71.1.281 / 1971

pecsétnyomó / Fertőendréd község

1

Kerek rézalapon címer (koszorúban eke, 1811), fölötte folyóírással:
Endréd.

1811

71.1.282 / 1971

bélyegző / Fertőendréd község

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin:
SOPRON MEGYE / ENDRÉD KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.283 / 1971

bélyegző / Fertőendréd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: ENDRÉD / KIS KÖZSÉG /
SOPRONVÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.284 / 1971

pecsétnyomó / Fertőfehéregyháza (Donnerskirchen)
község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRONVÁRMEGYE /
FEHÉREGYHÁZA / NAGYKÖZSÉG / PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.285 / 1971

bélyegző / Fertőfehéregyháza (Donnerskirchen)
község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONVÁRMEGYE /
FEHÉREGYHÁZA / NAGYKÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

1880 körül
1906

71.1.286 / 1971

bélyegző / Fertőfehéregyháza (Donnerskirchen)
község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONVÁRMEGYE /
FEHÉREGYHÁZA / NAGYKÖZSÉG / PECSÉTJE.

71.1.288 / 1971

bélyegző / Fertőfehéregyházi (Donnerskirchen)
anyakönyvi kerület
bélyegző / Fertőhomok község

71.1.289 / 1971

bélyegző / Fertőhomok község

1

71.1.290 / 1971

bélyegző / Fertőhomok község

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG /
FERTŐHOMOK.

71.1.291 / 1971

bélyegző / Fertőhomoki általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / FERTŐHOMOK.

1949

71.1.292 / 1971

bélyegző / Fertőhomok község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a magyar címer (1949) körül:
Fertőhomok község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.293 / 1971

bélyegző / Fertőhomoki általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, hosszú (fej)bélyegző: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS
ISKOLA / FERTŐHOMOK.

1948

71.1.294 / 1971

pecsétnyomó / Fertőmeggyes (Mörbisch) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom és hal) körül:
MEDGYES NAGY-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.295 / 1971

pecsételő / Fertőmeggyes (Mörbisch) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom és hal) körül:
MEDGYES KIS-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1870 körül

71.1.296 / 1971

bélyegző / Fertőmeggyes (Mörbisch) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom és hal) körül:
MEDGYES KIS-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.297 / 1971

bélyegző / Fertőmeggyes (Mörbisch) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: MEDGYES / KÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.298 / 1971

pecsételő / Fertőmeggyes (Mörbisch) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom és hal) körül:
MEDGYESI KÖZSÉG PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.299 / 1971

bélyegző / Fertőmeggyes (Mörbisch) község

2

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom és hal) körül:
MEDGYES NAGY-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.300 / 1971

pecsételő / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (püspök kezében pajzson
rák) körül: RÁKOS KÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON VÁRMEGYE.

1860 körül

71.1.301 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (püspök kezében pajzson
rák) körül: RÁKOS NAGY KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.302 / 1971

pecsételő / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (püspök kezében pajzson
rák) körül: RÁKOS KIS-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.303 / 1971

pecsételő / Fertőrákos község

1

Nyél nélküli kerek rézen címer (pajzson rákot tartó püspök) körül: RÁKOS
NAGY-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.304 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (püspök kezében pajzson
rák) körül: RÁKOS KIS-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.287 / 1971

1
1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
FEHÉREGYHÁZAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: HOMOK.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban eke) körül:
HOMOK KIS-KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1910 körül
1900 körül
19. század közepe
1880 körül
1940 körül

71.1.305 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (püspök kezében pajzson rák)
körül: SOPRON VÁRMEGYE FERTŐRÁKOS KÖZSÉG / 1906.

71.1.306 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG /
FERTŐRÁKOS.

71.1.307 / 1971

bélyegző / Fertőrákosi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú bélyegzőn táblázatban: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐRÁKOS / Érkezett / Melléklet / szám /
Határidő:.

1948

71.1.308 / 1971

bélyegző / Fertőrákosi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, hosszú (fej-) bélyegző: ÁLL. ÁLTALÁNOS
ISKOLA / FERTŐRÁKOS.

1948

71.1.309 / 1971

bélyegző / Magyar Szabdságharcos Szövetség,
Fertőrákos

1

Nyél nélküli téglalalapalakú faalapon ovális gumin: Magyar
Szabadságharcos Szövetség / Fertőrákosi T. Sz. Cs. / ÜZEMI
SZERVEZETE.

71.1.310 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Fertőrákos
község tanácsának / végrehajtó bizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1950

71.1.311 / 1971

bélyegző / Fertőrákosi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / FERTŐRÁKOS.

1949

71.1.312 / 1971

bélyegző / Fertőrákos község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Fertőrákos
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.313 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: GEMEINDE / AMT /
BREITENBRUNN.

1860 körül

71.1.314 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin:
SZÉLESKUT / NAGY KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.315 / 1971

pecsétnyomó / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

Nyeletlen kerek rézen: SZÉLESKUT / NAGYKÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.316 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális alapon: SZÉLESKUT / NAGYKÖZSÉG /
SOPRONMEGYE.

1900 körül

71.1.317 / 1971

pecsételő / Fertőszéleskúti (Breitenbrunn) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
SZÉLESKUTI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.318 / 1971

bélyegző / Fertőszentmiklós község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Fertőszentmiklós / Szerdahely /
NAGY KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.319 / 1971

bélyegző / Fertőszentmiklósi jegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: FERTŐ-SZENT-MIKLÓS
NAGYKÖZSÉG / JEGYZŐI / HIVATALA.

1900 körül

71.1.320 / 1971

bélyegző / Fertőszentmiklósi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin a köztársasági (Kossuth-) címer körül:
FERTŐSZENTMIKLÓSI ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1946

71.1.321 / 1971

pecsételő / Fertőszéplak község

1

Széles, esztergályozott fanyélbe erősített kerek rézalapon címer (kéve,
borona, kasza, eke, gereblye) körül: SZÉPLAKI HELYSÉG PECSÉTJE
1846.

1846

71.1.322 / 1971

bélyegző / Fertőszéplak község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Széplak község / Sopron vármegye /
Kapuvári járás.

1906
1940 körül

1950 körül

1900 körül

71.1.323 / 1971

bélyegző / Fertőszéplak község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SZÉPLAK / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.

1920 körül

71.1.324 / 1971

pecsételő / Fraknó (Forchtenau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (álló Madonna) körül:
FRAKNÓ KÖZSÉG SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.325 / 1971

pecsételő / Fraknó (Forchtenau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (álló Madonna) körül:
FRAKNÓ KIS-KÖZSÉG SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.326 / 1971

bélyegző / Fraknó (Forchtenau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (álló Madonna) körül:
FRAKNÓ KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.327 / 1971

pecsételő / Fraknónádasd (Rohrbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Szt. Sebestyén) körül:
NÁDASD KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.328 / 1971

pecsételő / Fraknónádasd (Rohrbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Szt. Sebestyén) körül:
NÁDASD KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1870 körül

71.1.329 / 1971

bélyegző / Fraknónádasd (Rohrbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer (Szt.
Sebestyén) körül: NÁDASD KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.330 / 1971

pecsételő / Újtelek (Neustift) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (növényi ornamens) körül:
UJTELEK KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.331 / 1971

bélyegző / Újtelek (Neustift) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (növényi ornamens) körül:
UJTELEK KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.332 / 1971

pecsételő / Újtelek (Neustift) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (növényi ornamens) körül:
UJTELEK KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.333 / 1971

bélyegző / Újtelek (Neustift) község

1

Billenős, önitatós bélyegzőgép. Kerek rézalapon címer (növényi
ornamens) körül: UJTELEK KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.334 / 1971

bélyegző / Frankói (Frankenau) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: FRANKÓI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.335 / 1971

pecsétnyomó / Frankói (Frankenau) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
FRANKÓI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.336 / 1971

bélyegző / Füles (Nikitsch) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: FÜLES / KÖZSÉG / PECSÉTJE /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.337 / 1971

bélyegző / Fertőhomok község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Fertőhomok község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás /
Győr-Sopron megye.

71.1.338 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin:
SZÉLESKUT / NAGYKÖZSÉG / SOPRONMEGYE.

1900 körül

71.1.339 / 1971

pecsétnyomó / Garta község

1

Hasábalakú nyél, ovális alapon címer (pajzsban fa és emberalak), fölötte:
GARTEI.

18. század

71.1.340 / 1971

bélyegző / Horvátzsidány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (kalász, eke) körül:
SOPRONVÁRMEGYE CSEPREGI JÁRÁS / HORVÁT-ZSIDÁNY
KÖZSÉG.

1900 körül

1950

71.1.341 / 1971

bélyegző / Garta község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: GARTHA / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

71.1.342 / 1971

bélyegző / Garta község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / GARTA /
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.343 / 1971

bélyegző / Garta község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: GARTHA / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.344 / 1971

bélyegző / Gógánfa község

1

71.1.345 / 1971

bélyegző / Gyalóka község

1

71.1.346 / 1971

bélyegző / Gyalóka község

1

71.1.347 / 1971

bélyegző / Gyalóka község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONVÁRMEGYE / GYALÓKA /
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.348 / 1971

bélyegző / Gyalókai általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (1946, Kossuth-) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / GYALÓKA.

1946

71.1.349 / 1971

bélyegző / Gyalókai általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / GYALÓKA.

1949

71.1.350 / 1971

bélyegző / Gyóró község

1

Nyeletlen ovális rézalapon: GYÓRÓ HELYSÉG / PECSÉTJE / SOPRON
MEGYE.

19. század vége

71.1.351 / 1971

bélyegző / Gyóró község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI
JÁRÁS / GYÓRÓ / KIS KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.352 / 1971

pecsételő / Gyüleviz község

1

Hasábalakú nyéllel ellátott ovális alapon címer (gabonakéve előtt
keresztben cséphadaró és kasza), fölötte: GYÜLEVIZ.

71.1.353 / 1971

bélyegző / Gyüleviz község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kéve, cséphadaró, kasza)
körül: SOPRON VÁRMEGYE GYÜLEVIZ KÖZSÉG / 1906.

71.1.354 / 1971

bélyegző / Gyüleviz község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: GYÜLEVIZ / KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.

1880 körül

71.1.355 / 1971

bélyegző / Gyüleviz község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONVÁRMEGYE / GYÜLEVIZ
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.356 / 1971

bélyegző / Haracsony (Horitschon) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: HARATSON / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1870 körül

71.1.357 / 1971

bélyegző / Haracsony (Horitschon) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / Haracsony /
KISKÖZSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1870 körül

71.1.358 / 1971

bélyegző / Hasfalva (Haschendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: HASFALVA / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.359 / 1971

bélyegző / Hasfalva (Haschendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin:
HASFALVA / KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.360 / 1971

bélyegző / Hegykő község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: Hegykő nagyközség / elöljárósága.

1900 körül

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / GÓGÁNFA KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: GYALÓKA / KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
GYALÓKA KIS KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

19. század 2. fele

1900 körül
1880 körül
1900 körül

19. század eleje
1906

71.1.361 / 1971

bélyegző / Hegykő község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / HEGYKŐ /
KÖZSÉG.

1880 körül

71.1.362 / 1971

bélyegző / Hegykő község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: HEGYKŐ
NAGYKÖZSÉG / ELÖLJÁRÓSÁGA / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.363 / 1971

bélyegző / Hegykő község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (1949) körül: Hegykő község
tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.364 / 1971

bélyegző / Hegykő község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Hegykő
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.365 / 1971

bélyegző / Hegykői általános iskola

1

71.1.366 / 1971

bélyegző / Hegykői általános iskola

1

71.1.367 / 1971

pecsétnyomó / Hidegség község

1

71.1.368 / 1971

bélyegző / Hidegség község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (pajzsban eke és szőlővesszők)
körül: HIDEGSÉG KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

71.1.369 / 1971

bélyegző / Hidegségi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / HIDEGSÉG.

71.1.370 / 1971

bélyegző / Hidegség község

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG /
HIDEGSÉG.

71.1.371 / 1971

bélyegző / Hidegség község

1

71.1.372 / 1971

bélyegző / Hidegségi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / HEGYKŐ.
Fejbélyegző. Hegykői állami általános iskola.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban eke és
szőlővesszők) körül: HIDEGSÉG KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Hidegség
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.
Fejbélyegző. ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA HIDEGSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Hidegség
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1949
1948
1880 körül
1880 körül
1949
1940 körül
1950
1948

71.1.373 / 1971

bélyegző / Hidegségi község

1

71.1.374 / 1971

bélyegző / Himód község

1

71.1.375 / 1971

bélyegző / Himód község

1

71.1.376 / 1971

bélyegző / Himódi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946, Kossuth-) körül:
HIMODI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.377 / 1971

pecsétnyomó / Gyirót (Kroatisch Geresdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: HORVÁTGYIRÓT / KÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

71.1.378 / 1971

bélyegző / Horvátzsidány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban eke, kasza) körül:
SOPRON VÁRMEGYE HORVÁTZSIDÁNY KÖZSÉG / 1906.

71.1.379 / 1971

bélyegző / Horvátzsidány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: HORVÁTZSIDÁNY / KÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.380 / 1971

bélyegző / Kiszsidány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban rózsa) körül:
KISZSIDÁNY KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: HIMOD / KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: HIMOD / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1950
1880 körül
1900 körül
1946
1880 körül
1906

71.1.381 / 1971

pecsétnyomó / Kapuvár község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (vár és fegyverek) körül:
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS KAPUVÁR NAGYKÖZSÉG.

1900 körül

71.1.382 / 1971

bélyegző / Horvátzsidányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
HORVÁT-ZSIDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.383 / 1971

pecsétnyomó / Horvátzsidányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
HORVÁT-ZSIDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.384 / 1971

bélyegző / Hövej község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: HÖVEJ / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.385 / 1971

pecsétnyomó / Iklanberény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: IKLÁN BERÉNY KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.386 / 1971

bélyegző / Iklanberény község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: IKLAN BERÉNY / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.387 / 1971

pecsétnyomó / Iván község

1

Szarunyéllel ellátott kerek rézalapon címer (virág és kalászok) körül:
IVÁNY MEZŐ VÁROS PÖESÉTTYE.

19. század 1. fele

71.1.388 / 1971

bélyegző / Iván község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / IVÁN
KISKÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.389 / 1971

bélyegző / Iván község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / IVÁN
MEZŐVÁROS / CSEPREGI JÁRÁS.

1870 körül

71.1.390 / 1971

bélyegző / Iván község

1

Ovális alapon: SOPRON MEGYE / IVÁN MEZŐVÁROS / CSEPREGI
JÁRÁS.

1870 körül

71.1.391 / 1971

bélyegző / Jánosfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / Csepregi
járás / JÁNOSFA / kisközség / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.392 / 1971

bélyegző / Jobaháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos oroszlán - Döry)
körül: JOBAHÁZI KÖZSÉG PECSÉTJE.

19. század közepe

71.1.393 / 1971

bélyegző / Jobaháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban kardos oroszlán,
fölötte korona) körül: SOPRON VÁRMEGYE JOBAHÁZA KÖZSÉG / 1906.

71.1.394 / 1971

bélyegző / Jobaházi állategészségügy

1

Felirata: egészségügyi bizonyítvány 10 napra / megujittatik: irányitás ... /
Jobbaház, 1... évi ... hó ... n.

71.1.395 / 1971

bélyegző / Jobaháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (kardos oroszlán, korona) körül:
SOPRON VÁRMEGYE JOBAHÁZA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.396 / 1971

bélyegző / Jobaháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: Jobbaház /
KISKÖZSÉG / pecsétje / SOPRON VÁRMEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.397 / 1971

bélyegző / Kabold (Kobersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: KABOLD /
KISKÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

1906
1900 körül

71.1.398 / 1971

pecsétnyomó / Kapuvár község

1

Hasábalakú nyél, sarkított négyzetes alapon címer (kaputorony, mellette
zászlók, előtte ágyú, kard, pisztoly, fokos, dob), fölötte: KAPU.

71.1.399 / 1971

bélyegző / Kapuvár község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer körül: KAPUVÁR
MEZŐVÁROS PECSÉTJE.

1870 körül

71.1.400 / 1971

bélyegző / Kapuvár község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin községcímer körül: SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS KAPUVÁR NAGYKÖZSÉG.

1900 körül

71.1.401 / 1971

pecsétnyomó / Kapuvári járásbíróság

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon osztrák császári címer körül:
KAPUVÁRI CS. KIR. I. OSZT. JÁRÁSBÍRÓSÁG / K. K. COLLEGIAL
BEZIRKS GERICHT KAPUVÁR.

1850 körül

71.1.402 / 1971

bélyegző / Kapuvár község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin községcímer körül: SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS KAPUVÁR NAGYKÖZSÉG.

1900 körül

71.1.403 / 1971

bélyegző / Kapuvár község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin községcímer körül: SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS KAPUVÁR NAGYKÖZSÉG.

1900 körül

71.1.404 / 1971

bélyegző / Kapuvári járási szolgabírói hivatal

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
KAPUVÁRI JÁRÁS / SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1880 körül

71.1.405 / 1971

bélyegző / Kapuvári járási főszolgabírája

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin Sopron megye címere körül:
KAPUVÁRI JÁRÁS / FŐSZOLGABÍRÁJA.

1900 körül

71.1.406 / 1971

pecsételő / Kapuvári járási szolgabírói hivatal

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1880 körül

71.1.407 / 1971

bélyegző / Kelénpatak (Klingenbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KLIMPA / KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.

1880 körül

71.1.408 / 1971

bélyegző / Kelénpatak (Klingenbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KLIMPA / KIS-KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.409 / 1971

pecsételő / Keresztény község

1

Kis fogóval ellátott kerek rézalapon címer (eke) körül:
SIGILLUMKEREZTENI.

18. század

71.1.410 / 1971

bélyegző / Keresztény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
KERESZTÉNY / KÖZSÉG / 1906.

71.1.411 / 1971

bélyegző / Keresztény község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin:
KERESZTÉNY KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.412 / 1971

bélyegző / Keresztény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KERESZTÉNY / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.413 / 1971

bélyegző / Keresztényi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS
ISKOLA / KERESZTÉNY. A magyar címert (1949) 1956-ban kivágták.

1956

71.1.414 / 1971

bélyegző / Egyházasfalu község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
EGYHÁZASFALU KÖZSÉG / 1906.

1906

1831

1906

71.1.415 / 1971

bélyegző / Kisbarom (Kleinwarasdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KIS BAROM / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.416 / 1971

pecsételő / Kisfalud község

1

Hengeres vasnyéllel ellárott kerek rézalapon címer (gyümölcsfa) körül:
GIUMOCSOS. KIS. FALU.

18. század

71.1.417 / 1971

bélyegző / Kisfaludi jegyzői hivatal

1

Esztergályozott fanyél, négyzetes faalapra ragasztott kerek gumin:
KISFALUD / NAGYKÖZSÉG / JEGYZŐI HIVATALA / SOPRON
VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.418 / 1971

bélyegző / Kisfalud község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KISFALUD / NAGYKÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.419 / 1971

bélyegző / Kisfaludi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumialapon magyar címer körül:
KISFALUDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. A koronás magyar címer
koronáját 1945-ben lefaragták.

1945

71.1.420 / 1971

bélyegző / Kisgeresd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
KISGERESD / KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.421 / 1971

bélyegző / Kisgeresdi marhakezelő

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
KISGERESD / KÖZSÉG / MARHAKEZELŐJE.

1900 körül

71.1.422 / 1971

bélyegző / Kisgeresd község

1

Ovális gumin: SOPRON MEGYE / KIS GERESD KÖZSÉG / CSEPREGI
JÁRÁS.

1920 körül

71.1.423 / 1971

bélyegző / Kishöflány (Kleinhöflein) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumialapon: KIS-HÖFLÁNY / KISKÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.424 / 1971

pecsételő / Kismarton (Eisenstadt) város

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS TANÁCSA.

1860 körül

71.1.425 / 1971

pecsételő / Kismarton (Eisenstadt) város

1

Esztergályozott fanyél, rézalapon ovális gumin címer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS KÖZSÉGI BÍRÓSÁGA.

1870 körül

71.1.426 / 1971

bélyegző / Kismarton (Eisenstadt) város

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS POLGÁRMESTERI HIV. PECSÉTJE.

1890 körül

71.1.427 / 1971

bélyegző / Kismarton (Eisenstadt) város

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS TANÁCSA.

1880 körül

71.1.428 / 1971

bélyegző / Kismartoni (Eisenstadt) városi főjegyzői
hivatal

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS / FŐJEGYZŐI HIVATALA.

1900 körül

71.1.429 / 1971

bélyegző / Kismarton (Eisenstadt) város pénztára

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS / PÉNZTÁRI HIVATALA.

1900 körül

71.1.430 / 1971

bélyegző / Kismarton (Eisenstadt) város
számvevősége

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer (torony sassal) körül:
KISMARTON SZ. K. VÁROS / SZÁMVEVŐSÉGE.

1900 körül

71.1.431 / 1971

pecsételő / Kismartoni (Eisenstadt) városkapitány

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KISMARTON SZ. KIR. VÁROS /
KAPITÁNYI / HIVATAL.

1880 körül

71.1.432 / 1971

bélyegző / Kismartoni (Eisenstadt) rendőrkapitányság

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer körül: KISMARTON SZ.
KIR. VÁROS / RENDŐR KAPITÁNYI / HIVATALA.

1900 körül

71.1.433 / 1971

bélyegző / Kismartoni (Eisenstadt) árvaszék

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer körül: KISMARTON SZ.
KIR. VÁROS / ÁRVASZÉKE.

1900 körül

71.1.434 / 1971

pecsételő / Kismartoni (Eisenstadt) árvaszék

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon városcímer körül: KISMARTON
SZ. KIR. REND. TAN. VÁROS ÁRVASZÉKE.

1900 körül

71.1.435 / 1971

bélyegző / Kismartoni (Eisenstadt) árvapénztár

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin városcímer körül: KISMARTON SZ.
KIR. VÁROS / ÁRVAPÉNZTÁRA.

1900 körül

71.1.436 / 1971

pecsétnyomó / Kismartoni (Eisenstadt) járási
szolgabírói hivatal

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE KISMARTONI JÁRÁS SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1900 körül

71.1.437 / 1971

bélyegző / Kismartoni (Eisenstadt) járási szolgabírói
hivatal

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRONVÁRMEGYE /
KISMARTONI JÁRÁS / SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1900 körül

71.1.438 / 1971

pecsételő / Kismartonváralja (Eisenstadt
Schlossgrund) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KISMARTON / VÁRALLYA /
KÖZSÉGI / HIVATAL.

1880 körül

71.1.439 / 1971

bélyegző / Kismartonváralja (Eisenstadt Schlossgrund)
község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: KISMARTONVÁRALJA /
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.440 / 1971

bélyegző / Kistata község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / KIS-TATA
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.441 / 1971

pecsétnyomó / Klastrom (Kloster Marienburg) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (Madonna) körül:
KLASTROM KÖZSÉG PECSÉTJE.

19. század

71.1.442 / 1971

bélyegző / Klastrom (Kloster Marienburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Madonna) körül:
KLASTROM KÖZSÉG PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.443 / 1971

bélyegző / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon ovális gumin:
SOPRONVÁRMEGYE / KÓPHÁZA KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRONI
JÁRÁS.

1910 körül

71.1.444 / 1971

bélyegző / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, faalapon kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE
KÓPHÁZA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.445 / 1971

bélyegző / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE KÓPHÁZA
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.446 / 1971

pecsételő / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÓPHÁZA / KÖZSÉG /
ELÖLJÁRÓSÁGA.

71.1.447 / 1971

bélyegző / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Kópháza
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.448 / 1971

bélyegző / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Kópháza
község tanácsának Végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1950

71.1.449 / 1971

bélyegző / Kópháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / ... /
KÖZSÉG / 1906. A községnevet valószínűleg 1920/21-ben vakarták ki.

1920-1921

71.1.450 / 1971

bélyegző / Kópházi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / SOPRONI
JÁRÁS / KÓPHÁZAI KÖRJEGYZŐSÉG.

1900 körül

1940 körül

71.1.451 / 1971

bélyegző / Kópházi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: KÓPHÁZAI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET. A koronás magyar címer koronáját 1945-ben
lefaragták.

71.1.452 / 1971

bélyegző / Kópházi marhalevélkezelő

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: SOPRON VÁRMEGYE /
KÓPHÁZA KÖZSÉG / MARHALEVÉLKEZELŐJE.

71.1.453 / 1971

bélyegző / Kópházi óvoda

1

71.1.454 / 1971

bélyegző / Kópházi általános iskola

1

71.1.455 / 1971

bélyegző / Kópházi általános iskola

1

71.1.456 / 1971

bélyegző / Kukerics (Schwabenhof) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KUKERICS / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.457 / 1971

bélyegző / Küllő (Girm) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / KÜLLŐ
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.458 / 1971

bélyegző / Küllő (Girm) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalap, ovális gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / KÜLLŐ KIS KÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.459 / 1971

bélyegző / Kishársfalva (Lindgraben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (hársfa) körül:
LINDGRABEN / KÖZSÉG PECSÉTJE / 1880.

1880

71.1.460 / 1971

bélyegző / Kishársfalva (Lindgraben) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (hársfa) körül: GEMEINDE
LINDGRABEN. 1816.

1816

71.1.461 / 1971

pecsételő / Nemesládony község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (kardos oroszlán) körül:
NEMES / LÁDON.

71.1.462 / 1971

bélyegző / Nemesládony község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON MEGYE /
NEMESLÁDONY / KÖZSÉG.

1880 körül

71.1.463 / 1971

bélyegző / Pórládony község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / Csepregi
járás / PÓR-LÁDONY / Kis község / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.464 / 1971

bélyegző / Pórládony község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: PÓR-LÁDONY / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

71.1.465 / 1971

bélyegző / Lakompak (Lackenbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: Sopron
vármegye Lakompak kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.466 / 1971

bélyegző / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf)
körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: LAITHA / PRODERSDORF /
BEZIRKS NOTARIAT.

1880 körül

71.1.467 / 1971

bélyegző / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: LAJTAPORDÁNY KISKÖZSÉG
PECSÉTJE / SOPRON / VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.468 / 1971

bélyegző / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf)
körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: LAJTAPORDÁNYI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.469 / 1971

pecsétnyomó / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf)
körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: LAJTAPORDÁNYI / KÖR /
JEGYZŐSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: ÁLLAMI ÓVODA /
Kópháza.
Felirata: Állami általános iskola Kópháza.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / KÓPHÁZA.

1945
1900 körül
1940 körül
1948
1949

18. század vége

19. század 2. fele

71.1.470 / 1971

pecsételő / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf)
anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
LAJTAPORDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.471 / 1971

bélyegző / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf)
anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
LAJTAPORDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.472 / 1971

bélyegző / Lajtapordányi (Leithaprodersdorf)
körjegyzőség

1

Fejbélyegző: Lajta-Pordányi körjegyzőség (dátummal).

1900 körül

71.1.473 / 1971

bélyegző / Lajtaszék (Stotzing) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: STOCZING KISKÖZSÉG PECSÉTJE
/ SOPRON / VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.474 / 1971

bélyegző / Lajtaszentmiklós (Neudörfl) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (Szt. Miklós) körül: L. SZT.
MIKLÓS NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.475 / 1971

bélyegző / Lajtaszentmiklós (Neudörfl) község

1

Kerek fémlapra ragasztott kerek gumin címer (torony, hold, csillag, 1710)
körül: SIGILLVM / NICOLAVS.

71.1.476 / 1971

bélyegző / Lajtaszentmiklós (Neudörfl) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek alapon címer (Szt. Miklós) körül: L. SZT.
MIKLÓS NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.477 / 1971

bélyegző / Lajtaszentmiklósi (Neudörfl) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: LajtaSzent-Miklósi / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.478 / 1971

bélyegző / Lajtaújfalu (Neufeld) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / LAJTAUJFALU / nagyközség / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.479 / 1971

pecsételő / Lajtaújfalui (Neufeld) járási szolgabíróság

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE KISMARTONI JÁRÁS SZOLGABÍRÓI
KÜLÖNÍTMÉNYE / LAJTAUJFALU.

1880 körül

71.1.480 / 1971

bélyegző / Lajtaújfalui (Neufeld) szolgabíróság

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE KISMARTONI JÁRÁSÁNAK SZOLGABÍRÓI
KÜLÖNÍTMÉNYE / LAJTAUJFALU.

1880 körül

71.1.481 / 1971

pecsételő / Lajtaújfalui (Neufeld) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
LAJTA-UJFALUI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.482 / 1971

bélyegző / Lajtaújfalui (Neufeld) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: LAJTAUJFALUI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.483 / 1971

bélyegző / Lédec község

1

Nyélnélküli kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / KISLÉDECZ /
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.484 / 1971

bélyegző / Lédec község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / LÉDECZ
KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.485 / 1971

pecsétnyomó / Lépesfalva (Loipersbach) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: LÉPESFALVI / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.486 / 1971

bélyegző / Ligvánd (Nebersdorf) község telepe

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: LIGVÁND
KÖZSÉG / LANGATÓI TELEP / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.487 / 1971

pecsétnyomó / Lók (Unterfrauenhaid) község

1

Hasábalakú nyéllel ellátott kerek rézlapon címer (Madonna) körül:
SIGILLVM. FRAVHAIT. GEMEINE.

19. század közepe

18. század vége

71.1.488 / 1971

pecsételő / Lók (Unterfrauenhaid) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Madonna) körül: GEMEINE
SIGILLVM FRAVHAIT.

71.1.489 / 1971

bélyegző / Lók (Unterfrauenhaid) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Madonna) körül: LOÓK /
KÖZSÉG PECSÉTJE 1880.

71.1.490 / 1971

bélyegző / Lók (Unterfrauenhaid) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin címer (Madonna) körül: LOÓK
KISKÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.491 / 1971

bélyegző / Lók (Unterfrauenhaid) község

1

Nyele szeg, téglalapalakú faalapra ragasztott ovális gumin címer
(Madonna) körül: LOÓK KISKÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.492 / 1971

bélyegző / Lorettom (Loretto) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: LORETTOM KISKÖZSÉG
PECSÉTJE / SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.493 / 1971

pecsételő / Lorettomi (Loretto) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
LORETTOMI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.494 / 1971

bélyegző / Lorettomi (Loretto) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
LORETTOMI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.495 / 1971

bélyegző / Nagylózs község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (korona kettőskereszttel)
körül: LOOS KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.496 / 1971

bélyegző / Nagylózs község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (korona kettőskereszttel)
körül: LOOS KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.497 / 1971

bélyegző / Nagylózsi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON MEGYE / LOÓSI /
KÖRJEGYZŐSÉG.

1900 körül

71.1.498 / 1971

bélyegző / Nagylózsi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: LOÓSI / KÖRJEGYZŐSÉG /
PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.499 / 1971

bélyegző / Nagylózsi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRONI JÁRÁS / LOZSI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRONMEGYE.

1880 körül

71.1.500 / 1971

bélyegző / Nagylózsi körjegyzőség (iktató)

1

Felirata: LOZSI KÖRJEGYZŐSÉG / Érkezett: (dátum) / ... szám / Előszám:
... Utószám: ... / Melléklet: ...

1900 körül

71.1.501 / 1971

pecsétnyomó / Nagylózsi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
LOZSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.502 / 1971

bélyegző / Nagylózsi anyakönyvi kerület

1

71.1.503 / 1971

bélyegző / Nagylózsi iskola

1

71.1.504 / 1971

bélyegző / Nagylózs község

1

71.1.505 / 1971

bélyegző / Nagylózs község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: Nagylózs község
tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye. A magyar címert (1949)
1956-ban kivágták.

1956

71.1.506 / 1971

bélyegző / Nagylózsi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / NAGYLÓZS.

1949

Nyeletlen kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás magyar címer
körül: LOZSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Fejbélyegző. Felirata: ÁLTALÁNOS ISKOLA / NAGYLÓZS.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (korona kettőskereszttel) körül:
NAGYLOZS KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

18. század eleje
1880

1880 körül
1948
1900 körül

71.1.507 / 1971

bélyegző / Nagylózs község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
NAGYLÓZS / KÖZSÉG.

1920 körül

71.1.508 / 1971

bélyegző / Lövő község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / LÖVŐ
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.509 / 1971

bélyegző / Lövő község

1

71.1.510 / 1971

bélyegző / Lövői körjegyzőség

1

71.1.511 / 1971

bélyegző / Lövői község

1

71.1.512 / 1971

bélyegző / Maglóca község

1

71.1.513 / 1971

bélyegző / Harka község

1

71.1.514 / 1971

bélyegző / Magyarfalva (Harka) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: MAGYARFALVA / KÖZSÉG /
ELÖLJÁRÓSÁGA.

1948

71.1.515 / 1971

bélyegző / Magyarfalva (Harka) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
MAGYARFALVA / KÖZSÉG.

1948

71.1.516 / 1971

bélyegző / Magyarfalva (Harka) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Magyarfalva község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.517 / 1971

bélyegző / Magyarfalva (Harka) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Magyarfalva község tanácsának Végrehajtó bizottsága / Győr-Sopron
megye / Soproni járás.

1950

71.1.518 / 1971

bélyegző / Magyarfalvai (Harka) óvoda

1

71.1.519 / 1971

bélyegző / Magyarfalvai (Harka) iskola

1

71.1.520 / 1971

bélyegző / Magyarfalvai (Harka) iskola

1

71.1.521 / 1971

bélyegző / Magyarkeresztúr község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(koronán kardot tartó kar) körül: SOPRON VÁRMEGYE
MAGYARKERESZTÚR KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.522 / 1971

bélyegző / Tótkeresztúr község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Tóth-Keresztur / KIS KÖZSÉG
/SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.523 / 1971

bélyegző / Tótkeresztúr község

1

Billenős önitatós bélyegzőgép, ovális alapon: TÓTH KERESZTUR /
KÖZSÉG /SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.524 / 1971

pecsételő / Makkoshetye község

1

Kis füllel ellátott kerek rézalapon címer: koszorúban kardot tartó kar fölött:
M. H.

18. század

71.1.525 / 1971

bélyegző / Makkoshetye község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(kardos kar) körül: SOPRON MEGYE / MAKKOSHETYE / KÖZSÉG /
HIVATALOS PECSÉTJE.

1900 körül

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / LÖVŐ /
KÖZSÉG / ELÖLJÁRÓSÁGA.
LÖVŐI KÖRJEGYZŐSÉG / (Sopron m.) - Telefon: Lövő 1.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Lövő
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.
Esztergályozott fanyél, ovális gumin: Maglócza község.
Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / HARKA KIS
KÖZSÉG / PECSÉTJE / SOPRONI JÁRÁS.

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÓVODA / Magyarfalva.
Felirata: Állami általános fiókiskola / Magyarfalva.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / Magyarfalva.

1900 körül
1900 körül
1950
1930 körül
1900 körül

1949
1948
1949

71.1.526 / 1971

bélyegző / Makkoshetye község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON MEGYE /
MAKKOSHETYE / KÖZSÉG / 1906.

71.1.527 / 1971

bélyegző / Makkoshetye község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / MAKKOS-HETYE KISKÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.528 / 1971

bélyegző / Malomháza (Kroatisch Minihof) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: MALOMHÁZ / KÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.529 / 1971

pecsételő / Márcfalva (Marz) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (koszorúban zászlós torony)
körül: MÁRCZFALVA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1860 körül

71.1.530 / 1971

pecsételő / Márcfalva (Marz) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (koszorúban zászlós torony)
körül: MÁRCZFALVA KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.531 / 1971

bélyegző / Márcfalva (Marz) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (koszorúban zászlós torony)
körül: MÁRCZFALVA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.532 / 1971

bélyegző / Mesterháza község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: Mesterháza / KÖZSÉG / Sopron
megye.

1900 körül

71.1.533 / 1971

bélyegző / Mesterháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: MESTERHÁZA KÖZSÉG /
SOPRONVÁRMEGYE / CSEPREGI JÁRÁS.

1920 körül

71.1.534 / 1971

bélyegző / Mészverem (Kalkgruben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: MÉSZVEREM / KÖZSÉG /
SOPRONMEGYE / SOPRONI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.535 / 1971

bélyegző / Mészverem (Kalkgruben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézre ragasztott kerek gumin: Sopron
vármegye / MÉSZVEREM / kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.536 / 1971

bélyegző / Mészverem (Kalkgruben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: Sopron vármegye / MÉSZVEREM
/ kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.537 / 1971

pecsételő / Mihályi község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kéttornyos, lobogózott vár)
körül: MIHÁLI / KÖZSÉG.

19. század eleje

71.1.538 / 1971

bélyegző / Mihályi község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kéttornyos, lobogózott vár)
körül: MIHÁLI / KÖZSÉG.

19. század 2. fele

71.1.539 / 1971

bélyegző / Mihályi község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (kéttornyos, lobogózott vár)
körül: SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS MIHÁLYI KISKÖZSÉG.

1900 körül

71.1.540 / 1971

bélyegző / Mihályi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar (1946) címer körül: MIHÁLYI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1946

71.1.541 / 1971

bélyegző / Muzsaj község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: MUZSAJ / KIS KÖZSÉG /
SOPRONVÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.

71.1.542 / 1971

bélyegző / Muzsaj község

1

Házilag faragott faalapra ragasztott kerek gumin: MÚZSAY / Községi
Munkás, Katona és Paraszttanács Intéző Bizottsága.

71.1.543 / 1971

bélyegző / Muzsaj község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON MEGYE MUZSAJ
KÖZSÉG / hivatalos / pecsétje.

1906

1900 körül
1919
1900 körül

71.1.544 / 1971

bélyegző / Muzsaj község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / MUZSAJ
KÖZSÉG / 1908.

71.1.545 / 1971

bélyegző / Nagybaromi (Grosswarasdorf )
körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézlapon: SOPRON MEGYE / NAGY
BAROMI / KÖRJEGYZŐSÉG.

1880 körül

71.1.546 / 1971

pecsétnyomó / Nagybaromi (Grosswarasdorf )
körjegyzőség

1

Kerek rézlapon: NAGYBAROMI / KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON MEGYE.
Nyele hiányzik.

1880 körül

71.1.547 / 1971

bélyegző / Nagybaromi (Grosswarasdorf )
körjegyzőség

1

Iktatóbélyegző. Felirata: Érkezett 18... évi .... hó ... / Nagy-Baromi
körjegyzőség.

1880 körül

71.1.548 / 1971

pecsételő / Nagycenk község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (korona, eke, kalász,
szőlőfürt, koszorú) körül: NAGYCZENK KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.549 / 1971

bélyegző / Nagycenk község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (korona, eke, kalász,
szőlőfürt, koszorú) körül: SOPRON VÁRMEGYE NAGYCZENK KÖZSÉG /
1906.

1906

71.1.550 / 1971

bélyegző / Nagycenk község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(korona, eke, kalászok, szőlőfürt) körül: NAGYCZENK KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE.

71.1.551 / 1971

bélyegző / Nagycenk község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: Nagycenk község
tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron megye. A
magyar címert (1949) 1956-ban kivágták.

1956

71.1.552 / 1971

bélyegző / Nagycenk község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Nagycenk
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.553 / 1971

pecsételő / Nagycenki anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
NAGY-CZENKI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.554 / 1971

bélyegző / Nagycenki anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: NAGY-CZENKI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.555 / 1971

bélyegző / Nagycenki általános iskola

1

71.1.556 / 1971

bélyegző / Nagycenki iskola

1

71.1.557 / 1971

bélyegző / Nagygeresd község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / NAGY GERESD
KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

71.1.558 / 1971

bélyegző / Nagyhöflány (Grosshöflein) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer körül: NAGYHÖFLÁNY
KISKÖZSÉG SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.559 / 1971

bélyegző / Nagyhöflány (Grosshöflein) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer körül: NAGYHÖFLÁNY
KISKÖZSÉG SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.560 / 1971

bélyegző / Nagyhöflányi (Grosshöflein) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin koronás magyar
címer körül: NAGY-HÖFLÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.561 / 1971

pecsételő / Nagyhöflányi (Grosshöflein) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
NAGY-HÖFLÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

Felirata: ÁLL. ÁLTALÁNOS ISKOLA / NAGYCENK.
Esztergályozott fanyél, kerek gumialapon magyar címer (1949) körül:
ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA / NAGYCENK.

1908

1900 körül

1948
1949
1949

71.1.562 / 1971

pecsétnyomó / Nagymarton (Mattersburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban csáklya) körül:
NAGYMARTON MEZŐVÁROS PECSÉTJE / SOPRON MEGYE 1634.

71.1.563 / 1971

bélyegző / Nagymarton (Mattersburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: NAGYMARTON / nagyközség / (IZR.)
/ SOPRON vármegye.

1880 körül

71.1.564 / 1971

bélyegző / Nagymarton (Mattersburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: NAGYMARTON
NAGYKÖZSÉG SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.565 / 1971

bélyegző / Nagymarton (Mattersburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer körül: NAGYMARTON
MEZŐVÁROS PECSÉTJE / SOPRON MEGYE / 1634.

1880 körül

71.1.566 / 1971

pecsételő / Nagymarton (Mattersburg) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban csáklya) körül:
NAGYMARTON NAGYKÖZSÉG SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.567 / 1971

pecsételő / Nagymartoni (Mattersburg) II. anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
NAGY-MARTONI II. / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.568 / 1971

bélyegző / Nagymartoni (Mattersburg) II. anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: NAGY-MARTONI II. / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.569 / 1971

pecsételő / Nagymartoni (Mattersburg) izr. anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
NAGY-MARTONI / IZRAELITA KÖZSÉGI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.570 / 1971

bélyegző / Nagymartoni (Mattersburg) izr. anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: Nagymartoni (izraelita községi) anyakönyvi kerület.

1880 körül

71.1.571 / 1971

bélyegző / Nagymartoni (Mattersburg) izr. község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: NAGYMARTON / izraelita község /
Sopron megye.

1880 körül

71.1.572 / 1971

bélyegző / Nagymartoni (Mattersburg) járási
szolgabírói hivatal

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRONVÁRMEGYE /
NAGYMARTONI JÁRÁS / SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1900 körül

71.1.573 / 1971

pecsételő / Nemeskér község

1

Kis nyéllel ellátott kerek rézalapon címer (koronán kardos oroszlán) körül:
NEMES. KÉRI HELSIG.

18. század

71.1.574 / 1971

bélyegző / Nemeskér község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: NEMESKÉR / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.575 / 1971

bélyegző / Nemeskér község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON MEGYE / NEMESKÉR
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.576 / 1971

bélyegző / Nemeskér község marhalevélkezelője

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON MEGYE / Nemeskér /
KÖZSÉG / MARHALEVÉL KEZELŐJE.

1900 körül

71.1.577 / 1971

bélyegző / Nemeskéri általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Állami Általános Iskola /
NEMESKÉR.

1948

71.1.578 / 1971

bélyegző / Nemeskér község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Nemeskér
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.579 / 1971

bélyegző / Nemeskéri iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / Nemeskér.

1949

19. század közepe

71.1.580 / 1971

bélyegző / Nemeskér község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Nemeskér
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

71.1.581 / 1971

bélyegző / Németzsidány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON MEGYE / NÉMETZSIDÁNY KISKÖZSÉG / PECSÉTJE.

71.1.582 / 1971

bélyegző / Németzsidány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (pajzsban rózsa) körül:
SOPRON VÁRMEGYE NÉMETZSIDÁNY KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.583 / 1971

pecsételő / Oka (Oggau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templomerőd) körül:
SOPRON VÁRMEGYE OKA NAGYKÖZSÉG KISMARTONI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.584 / 1971

bélyegző / Oka (Oggau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(templomerőd) körül: SOPRON VÁRMEGYE OKA NAGY KÖZSÉG
KISMARTONI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.585 / 1971

bélyegző / Oka (Oggau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (templomerőd) körül: SOPRON
VÁRMEGYE OKA NAGY KÖZSÉG KISMARTONI JÁRÁS.

1880 körül

71.1.586 / 1971

pecsételő / Oka (Oggau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: OKA / NAGYKÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.587 / 1971

bélyegző / Oka (Oggau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / OKKA /
NAGYKÖZSÉG / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.588 / 1971

bélyegző / Oka (Oggau) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / OKA /
Nagyközség pecsétje.

1900 körül

71.1.589 / 1971

bélyegző / Ólmod község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE OLMÓD KÖZSÉG CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.590 / 1971

bélyegző / Ólmod község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE ÓLMOD KÖZSÉG / 1906.

71.1.591 / 1971

pecsétnyomó / Osli község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom) körül: SOPRON
MEGYE / OSLI KÖZSÉG.

19. század eleje

71.1.592 / 1971

bélyegző / Osli község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / OSLI KÖZSÉG /
KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.593 / 1971

bélyegző / Osli anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin koronás magyar címer körül: OSLI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.594 / 1971

bélyegző / Ostoros (Hochstrass) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: OSTOROS KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE / F. PULYAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.595 / 1971

bélyegző / Oszlop (Oslip) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / Oszlop /
KISKÖZSÉG / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.596 / 1971

pecsételő / Ottova (Antau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (háromtornyos várkapu)
körül: OTTOVA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.597 / 1971

pecsételő / Ottova (Antau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (háromtornyos várkapu)
körül: OTTOVA KIS KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

1950
1900 körül

1906

1946

71.1.598 / 1971

bélyegző / Ottova (Antau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (háromtornyos várkapu)
körül: OTTOVA KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.599 / 1971

bélyegző / Ottova (Antau) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (háromtornyos várkapu)
körül: OTTOVA KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.600 / 1971

bélyegző / Páli község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: PÁLI / NAGYKÖZSÉG /
SOPRONVÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.601 / 1971

bélyegző / Páli anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer körül: PÁLI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET. A címer koronáját 1945-ben kivágták.

1945

71.1.602 / 1971

pecsételő / Pecsenyéd (Pöttsching) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Szt. Miklós) körül:
PECSENYÉD KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.603 / 1971

bélyegző / Pecsenyéd (Pöttsching) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: PECSENYÉD / nagy / község /
SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.604 / 1971

bélyegző / Pecsenyéd (Pöttsching) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (Szt. Miklós) körül:
PECSENYÉD KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.605 / 1971

bélyegző / Peresznye község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsfa) körül:
SOPRON VÁRMEGYE PERESZNYE KÖZSÉG / 1906.

71.1.606 / 1971

bélyegző / Peresznye község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / PERESZNYE
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE.

71.1.607 / 1971

bélyegző / Pereszteg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: SOPRON
VÁRMEGYE PERESZTEG KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.608 / 1971

bélyegző / Pereszteg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
PERESZTEG / község / elöljárósága / 1906.

1906

71.1.609 / 1971

bélyegző / Peresztegi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
PERESZTEGI / KÖRJEGYZŐSÉG / 1948.

1906

71.1.610 / 1971

bélyegző / Pereszteg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Pereszteg község tanácsa / Soproni
járás / Győr-Sopron megye. Közepén a címert (1949) 1956-ban kivágták.

1956

71.1.611 / 1971

bélyegző / Peresztegi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer (1946) körül:
PERESZTEGI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1946

71.1.612 / 1971

bélyegző / Peresztegi földbérlő bizottság

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZSÉGI FÖLDBÉRLŐ BIZOTTSÁG
/ Pereszteg.

1940 körül

71.1.613 / 1971

bélyegző / Peresztegi közellátási iroda

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZELLÁTÁSI IRODA /
PERESZTEG.

1940 körül

71.1.614 / 1971

bélyegző / Peresztegi marhalevélkezelő

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Sopron vármegye / PERESZTEG /
KÖZSÉG / MARHALEVÉLKEZELŐJE.

1900 körül

71.1.615 / 1971

bélyegző / Peresztegi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA /
PERESZTEG. A magyar címert (1949) 1956-ban kivágták.

1906
1900 körül

1956

71.1.616 / 1971

bélyegző / Alsópéterfa (Unterpetersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / ALSÓ-PÉTERFA / KISKÖZSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.617 / 1971

bélyegző / Felsőpéterfa (Oberpetersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: Sopron
vármegye / FELSŐ-PÉTERFA / kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.618 / 1971

bélyegző / Felsőpéterfa (Oberpetersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: F. PÉTERFA / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.619 / 1971

bélyegző / Petőfalva (Pöttelsdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: PETŐFALVA KIS-KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.620 / 1971

bélyegző / Petőfalva (Pöttelsdorf) község

1

71.1.621 / 1971

bélyegző / Petőfalva (Pöttelsdorf) község

1

71.1.622 / 1971

pecsételő / Petőfalva (Pöttelsdorf) község

1

71.1.623 / 1971

pecsételő / Petőháza község

1

71.1.624 / 1971

bélyegző / Petőháza község

1

71.1.625 / 1971

bélyegző / Petőházi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer (1946) körül:
PETŐHÁZAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1946

71.1.626 / 1971

bélyegző / Pinnye község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: PINNYE KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.627 / 1971

bélyegző / Pinnye község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: PINNYE KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.628 / 1971

bélyegző / Pinnye község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: PINNYE / KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.629 / 1971

bélyegző / Pinnyei iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Állami
Általános Iskola / PINNYE.

1949

71.1.630 / 1971

bélyegző / Pinnye község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / PINNYE /
KÖZSÉG. Alul az évszám (1906) kivágva.

1906

71.1.631 / 1971

pecsételő / Pusztacsalád község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: PU CSALÁD H.
P.

19. század

71.1.632 / 1971

bélyegző / Pusztacsalád község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / PUSZTA
CSALÁD KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.633 / 1971

bélyegző / Potyond község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE POTYOND KÖZSÉG CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.634 / 1971

bélyegző / Potyond község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE POTYOND KISKÖZSÉG CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.635 / 1971

bélyegző / Potyond község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE POTYOND KÖZSÉG / 1906.

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: PETŐFALVA KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.
Petőfalu község, Sopron megye, címer.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (puttony, szőlő, kalász, eke)
körül: PETŐFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.
Görbe nyél, kerek alapon címer (eke) körül: SIGILVM PETOHAZA.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: PETŐHÁZ / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül
1880 körül
1880 körül
18. század
1900 körül

1906

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: RÁKOSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.636 / 1971

bélyegző / Fertőrákosi anyakönyvi kerület

1

71.1.637 / 1971

bélyegző / Rábacsanak község

1

71.1.638 / 1971

bélyegző / Rábakecöl község

1

71.1.639 / 1971

bélyegző / Rábakecöl község

1

71.1.640 / 1971

bélyegző / Rábakecöli anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946, Kossuth-) körül:
RÁBAKECÖLI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.641 / 1971

pecsételő / Rábakecöli anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
KECZÖLI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.642 / 1971

bélyegző / Rábapordány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / RÁBA
PORDÁNY / KIS KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.643 / 1971

bélyegző / Rábapordány község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: RÁBAPORDÁNY / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.644 / 1971

bélyegző / Rábapordányi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / RÁBAPORDÁNYI / KÖRJEGYZŐSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.645 / 1971

bélyegző / Rábapordányi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: RÁBA
PORDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.646 / 1971

pecsételő / Rábapordányi anyakönyvi kerület

2

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
RÁBA-PORDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. Két darab van, más-más
felirattal.

1900 körül

71.1.647 / 1971

pecsételő / Rábaszentandrás község

1

Címer (templom, ház, eke) körül folyóírással: A Szent Andrási /
HELYSÉG / pecsétje. A pecsételő felső részén folyóírással: B. G. biro B.
S. jegyzö 1835.

1835

71.1.648 / 1971

bélyegző / Rábaszentandrás község

1

71.1.649 / 1971

bélyegző / Rábaszentandrás község

1

71.1.650 / 1971

bélyegző / Rábaszovát község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: RÁBASZOVÁT
KÖZSÉG / SOPRON VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.651 / 1971

bélyegző / Rábatamási község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: RÁBATAMÁSI / KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.652 / 1971

bélyegző / Rábatamási körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: TAMÁSI / KÖRJEGYZŐSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.653 / 1971

bélyegző / Rábatamási község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE RÁBATAMÁSI KÖZSÉG / 1906.

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
RÁBACSANAK / KIS KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KECZÖL KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KECÖL / KISKÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

Ovális rézalapon: SZENT ANDRÁSI / KÖZSÉG / PECSÉTJE.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / SZENT
ANDRÁS / KIS KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1880 körül
1900 körül
1860 körül
1900 körül
1946

1880 körül
1900 körül

1906

71.1.654 / 1971

bélyegző / Rábatamási község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(kardos kar) körül: SOPRON VÁRMEGYE RÁBATAMÁSI KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.655 / 1971

pecsételő / Rábatamási község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE RÁBATAMÁSI KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.656 / 1971

bélyegző / Rábatamási község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: TAMÁSI / KISKÖZSÉG/ SOPRON
VÁRMEGYE / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.657 / 1971

pecsételő / Rábatamási körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: TAMÁSI / KÖRJEGYZŐSÉG/
SOPRONMEGYE.

1880 körül

71.1.658 / 1971

bélyegző / Rábatamási anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
TAMÁSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.659 / 1971

bélyegző / Rábatamási anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: TAMÁSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1890 körül

71.1.660 / 1971

bélyegző / Rábatamási egészségi

1

Gumin felirat: Az egészségi bizonyítvány 10 napra / megujittatik:
irányitás ... / Tamási 1... évi ... hó ...n.

1880 körül

71.1.661 / 1971

bélyegző / Alsórámóc (Unterrabnitz) község

1

71.1.662 / 1971
71.1.663 / 1971

bélyegző / Récényi (Ritzing) állategészségügyi
bélyegző / Récényi (Ritzing) állategészségügyi

1
1

71.1.664 / 1971

bélyegző / Répcefő (Schwendgraben) község

1

71.1.665 / 1971

bélyegző / Répcekethelyi (Mannersdorf) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: KETHELYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1890 körül

71.1.666 / 1971

bélyegző / Répcekőhalmi (Steinberg) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: KŐHALOMI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.667 / 1971

bélyegző / Répceszemere község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (korona, virágok) körül:
SOPRONVÁRMEGYE / RÉPCZE-SZEMERE / KIS-KÖZSÉG / CSEPREGI
JÁRÁS.

1900 körül

71.1.668 / 1971

bélyegző / Répceszemere község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(koronás pajzs, virágok) körül: SOPRON VÁRMEGYE RÉPCESZEMERE
KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.669 / 1971

bélyegző / Répceszemerei anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: RÉPCZE SZEMEREI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.670 / 1971

bélyegző / Répceszemerei anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar (1946, Kossuth-) címer körül:
RÉPCESZEMEREI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.671 / 1971

pecsételő / Káptalanvis község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül: CAP.
TOLM. VISS.

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: ALSÓ RÁMÓCZ / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.
Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin ötsoros felirat.
Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin ötsoros német felirat.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: RÉPCZEFŐI / KÖZSÉG /
ELÖLJÁRÓSÁG / SOPRON MEGYE.

1880 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül

1880 körül
1946
18. század eleje

71.1.672 / 1971

bélyegző / Káptalanvis község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül: SOPRON
VÁRMEGYE KÁPTALANVIS KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.673 / 1971

bélyegző / Káptalanvis község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONMEGYE / KÁPTALANVIS
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.

1920 körül

71.1.674 / 1971

bélyegző / Nemesvis község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONMEGYE / NEMES-VIS
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.675 / 1971

bélyegző / Káptalanvis község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / KÁPTALAN VIS
KÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.676 / 1971

bélyegző / Nemesvis község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / CSEPREGI
JÁRÁS / NEMESVIS KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.677 / 1971

bélyegző / Répcevis község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: RÉPCEVIS / KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / Csepregi járás.

1920 körül

71.1.678 / 1971

bélyegző / Répcevis község marhalevélkezelője

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: RÉPCEVIS / KÖZSÉG /
MARHALEVÉL KEZELŐJE.

1930 körül

71.1.679 / 1971

bélyegző / Répcevisi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / Répcevis.

1949

71.1.680 / 1971

bélyegző / Répcevis község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Répcevis
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.681 / 1971

bélyegző / Répcevis község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Répcevis
község tanácsának / Végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1950

71.1.682 / 1971

pecsételő / Rétfalu (Wiesen) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsöstál) körül:
RÉTFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.683 / 1971

bélyegző / Rétfalu (Wiesen) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gyümölcsöstál) körül:
RÉTFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.684 / 1971

bélyegző / Röjtök község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (eke, virágok) körül: SOPRON
MEGYE RÖJTÖK KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.685 / 1971

bélyegző / Röjtöki anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
RÖJTÖKI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.686 / 1971

bélyegző / Röjtök község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: RÖJTÖK / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.687 / 1971

bélyegző / Röjtök körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Sopron vármegye / Röjtöki
körjegyzőség / Kapuvári járás.

1900 körül

71.1.688 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaj község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: RÖJTÖKMUZSAJ / KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1930 körül

71.1.689 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaj község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
RÖJTÖKMUZSAJ / KÖZSÉG / ELÖLJÁRÓSÁGA.

1930 körül

71.1.690 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaji körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
RÖJTÖKMUZSAJI KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRONI JÁRÁS.

1930 körül

71.1.691 / 1971

bélyegző / Röjtök község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / RÖJTÖK / KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.692 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaji általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: ÁLLAMI ÁLTALÁNOS
ISKOLA / RÖJTÖKMUZSAJ.

1948

71.1.693 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaj község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Röjtökmuzsaj község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás /
Győr-Sopron megye.

1950

71.1.694 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaj község

1

71.1.695 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaji általános iskola

1

71.1.696 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaji általános iskola

1

71.1.697 / 1971

bélyegző / Röjtökmuzsaji adóhivatal

1

Esztergályozott nyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
ADÓHIVATAL / RÖJTÖKMUZSAJ.

71.1.698 / 1971

bélyegző / Ruszt (Rust) város

1

Esztergályozott nyél, kerek gumin címer (nád) körül: RUSZT SZAB. KIR.
VÁROS TANÁCSA.

71.1.699 / 1971

pecsétnyomó / Ruszt (Rust) város

1

71.1.700 / 1971

pecsételő / Ság (Felsőság) község

1

71.1.701 / 1971

bélyegző / Ság (Felsőság) község

1

71.1.702 / 1971

bélyegző / Ság (Felsőság) község

1

71.1.703 / 1971

pecsételő / Sajtoskál község

1

71.1.704 / 1971

bélyegző / Sajtoskál község

1

71.1.705 / 1971

pecsétnyomó / Salamonfa község

1

Kerek rézalapon címer (gabonatábla, sarló) alatt: SALAMONFAI / FALV /
PECSETYE.

18. század

71.1.706 / 1971

pecsétnyomó / Salamonfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (gabonatábla, sarló) körül:
SOPRON VÁRMEGYE SALAMONFA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.707 / 1971

bélyegző / Salamonfa község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONMEGYE SALAMONFA
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.708 / 1971

bélyegző / Salamonfa község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / SALAMONFA
KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.709 / 1971

bélyegző / Salamonfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (gabonatábla, sarló) körül:
SOPRON VÁRMEGYE SALAMONFA KÖZSÉG / 1906.

71.1.710 / 1971

bélyegző / Salamonfa község

1

71.1.711 / 1971

pecsétnyomó / Sarród község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Röjtökmuzsaj község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.
Téglalapalakú gumin: ÁLL. ÁLT. FIÓKISKOLA RÖJTÖKMUZSAJ stb.
Esztergályozott nyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / Röjtökmuzsaj.

Vasnyél, kerek rézalapon városcímer (nád) körül: RUSZT SZAB. KIR.
VÁROS KÖZÖNSÉGÉNEK PECSÉTJE.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) fölött: SAG.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
FELSŐSÁG / KÖZSÉG / 1906.
Esztergályozott fanyél, ovlis rézalapon: SOPRON MEGYE / FELSŐ-SÁG /
KÖZSÉG.
Rézalapon címer (eke, kalászok) fölött: SAJTOS. KAL 1783.
Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON MEGYE / SAJTOSKÁL /
KÖZSÉG.

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (gabonatábla, sarló) körül:
SOPRON VÁRMEGYE SALAMONFA KÖZSÉG / 1906.
Rézalapon címer (templom) fölött: SARRÓD HELY 1842.

1950
1948
1949
1949
1880 körül
1880 körül
18. század eleje
1906
1880 körül
1783
1900 körül

1906
1906
1842

71.1.712 / 1971

bélyegző / Sarród község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (templom) fölött: SARRÓD
HELYSÉG 1881.

1881

71.1.713 / 1971

bélyegző / Sarród község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SARRÓD / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.714 / 1971

bélyegző / Sarródi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946) körül:
SARRÓDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1946

71.1.715 / 1971

bélyegző / Savanyúkút (Sauerbrunn) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
SAVANYÚKÚT / KÖZSÉG / elmosódva: 1906.

1906

71.1.716 / 1971

bélyegző / Sérc (Schützen) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (korona) körül:
SOPRONVÁRMEGYE SÉRCZ KISKÖZSÉG KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.717 / 1971

pecsételő / Siklós (Siegless) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (oroszlán szőlőfürttel) körül:
SIKLÓS KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.718 / 1971

bélyegző / Siklós (Siegless) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (oroszlán szőlőfürttel) körül:
SIKLÓS KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.719 / 1971

bélyegző / Siklós (Siegless) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (oroszlán szőlőfürttel) körül:
SIKLÓS KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.720 / 1971

pecsételő / Siklósi (Siegless) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
SIKLÓSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.721 / 1971

pecsételő / Siklósi (Siegless) anyakönyvi kerület

1

Kerek rézalapon koronás magyar címer körül: SIKLÓSI / ANYAKÖNYVI
KERÜLET.

1880 körül

71.1.722 / 1971

bélyegző / Simaháza község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
SIMAHÁZA / KÖZSÉG / 1906.

71.1.723 / 1971

bélyegző / Simaháza község

1

71.1.724 / 1971

pecsételő / Sobor község

71.1.725 / 1971

1906

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin:
SIMAHÁZ / KÖZSÉG / SOPRONMEGYE.
Rézalapon címer (eke) körül: SIGILLVM SOBOR.

18. század

bélyegző / Sobor község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOBOR KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.726 / 1971

bélyegző / Sobor község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / SOBOR KIS
KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.727 / 1971

bélyegző / Somfalva (Schattendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON MEGYE / SOMFALVA /
KIS KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.728 / 1971

bélyegző / Sopronbánfalva község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
SOPRONBÁNFALVA / KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.729 / 1971

bélyegző / Sopronbánfalva község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
SOPRONBÁNFALVA / KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.730 / 1971

pecsételő / Sopronbánfalvi anyakönyvi kerület

1

71.1.731 / 1971

pecsételő / Sopronhorpács község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
SOPRONBÁNFALVAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Ovális rézalapon folyóírással: Horpács.

1900 körül

1880 körül
19. század eleje

71.1.732 / 1971

bélyegző / Sopronhorpács község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON MEGYE / HORPÁCS
KÖZSÉG / HIV. PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.733 / 1971

bélyegző / Sopronhorpács község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONHORPÁCS / KÖZSÉG /
ELÖLJÁRÓSÁGA.

1940 körül

71.1.734 / 1971

bélyegző / Sopronhorpács község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Sopronhorpács község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás /
Győr-Sopron megye.

71.1.735 / 1971

bélyegző / Siklósi (Siegless) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
SIKLÓSI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.736 / 1971

bélyegző / Sopronhorpács község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Sopronhorpács község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye. A
címert 1956-ban kivágták.

1956

71.1.737 / 1971

bélyegző / Sopronhorpácsi általános iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Sopronhorpácsi áll. általános
iskola.

1948

71.1.738 / 1971

bélyegző / Sopronhorpácsi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / SOPRONHORPÁCS.

1949

71.1.739 / 1971

bélyegző / Sopronkeresztúr (Deutschkreutz) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (kereszt) körül: MARKT
GEMEINDE SIEGEL D. KREUTZ.

1880 körül

71.1.740 / 1971

bélyegző / Sopronkeresztúri anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: NÉMETKERESZTÚRI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.741 / 1971

pecsételő / Sopronkeresztúri anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
NÉMET-KERESZTÚRI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.742 / 1971

bélyegző / Sopronkövesd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (gyümölcsfa, eke, szőlőfürt)
körül: SOPRONKÖVESD KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.743 / 1971

bélyegző / Sopronkövesd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONKÖVESD KÖZSÉG /
ELÖLJÁRÓSÁGA.

1940 körül

71.1.744 / 1971

bélyegző / Sopronkövesdi marhalevélkezelő

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONKÖVESD / KÖZSÉG /
marhalevélkezelője.

1900 körül

71.1.745 / 1971

bélyegző / Sopronkövesd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Sopronkövesd község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás /
Győr-Sopron megye.

1950

71.1.746 / 1971

bélyegző / Sopronkövesd község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Sopronkövesd község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.747 / 1971

bélyegző / Sopronkövesdi iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Sopronkövesdi áll. ált. iskola
igazgatójától / ... / 19... isk. sz. ...

1948

71.1.748 / 1971

bélyegző / Sopronkövesdi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / SOPRONKÖVESD.

1949

71.1.749 / 1971

pecsételő / Sopronnémeti község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül:
SOPRONMEGYE / NÉMETHI KIS KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1950
1880 körül

1900 körül

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE / SOPRONNÉMETI KÖZSÉG / 1906.
Gépbélyegzők. Ovális alapon: NÉMETHI / KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, ovális gumin: NYÉKI / KÖRJEGYZŐSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: NYÉKI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

pecsételő / Sopronnyéki (Neckenmarkt) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
NYÉKI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.755 / 1971

pecsételő / Sopronszentmártoni (Sankt Martin)
anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
SZENT MÁRTONI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.756 / 1971

bélyegző / Sopronudvardi (Grossmutschen)
anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
UDVARDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.757 / 1971

bélyegző / Stodra (Stöttera)

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézen: STODRA / KIS / KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.

1880 körül

71.1.758 / 1971

pecsételő / Stodrai (Stöttera) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
STODRAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.759 / 1971

bélyegző / Stodrai (Stöttera) anyakönyvi kerület

1

71.1.760 / 1971

pecsételő / Süttör község

1

71.1.761 / 1971

bélyegző / Süttör község

1

71.1.762 / 1971

bélyegző / Süttöri anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946) körül:
SÜTTÖRI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.763 / 1971

bélyegző / Süttör község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott gumin címer (eke) körül:
SÜTTÖR KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.764 / 1971

bélyegző / Sopron vármegye közigazgatási bizottsága

1

Iktatóbélyegző. Felirata: SOPRON VÁRMEGYE KÖZIGAZG.
BIZOTTSÁGA. Etc.

1880 körül

71.1.765 / 1971

bélyegző / Sopronszentmártoni (Sankt Martin)
anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: SZENTMÁRTONI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.766 / 1971

bélyegző / Sopronnyék (Neckenmarkt) község

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (3 torony) körül: SOPRONNYÉK
KISKÖZSÉG PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.767 / 1971

bélyegző / Sopron vármegye gazdasági bizottsága

1

Iktatóbélyegző. Felirata: Sopron vármegyei és városi / törvényhatósági /
gazdasági munkabizottság. / Érkezés ideje: ... / Iktató szám: ... /
Példány: ... / Melléklet: ... / Előirat száma: ...

1900 körül

71.1.768 / 1971

bélyegző / Somfalva (Schattendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOMFALVA / KÖZSÉG /
SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.750 / 1971

bélyegző / Sopronnémeti község

1

71.1.751 / 1971

bélyegző / Sopronnémeti község

1

71.1.752 / 1971

bélyegző / Sopronnyéki (Neckenmarkt) körjegyzőség

1

71.1.753 / 1971

bélyegző / Sopronnyéki (Neckenmarkt) anyakönyvi
kerület

71.1.754 / 1971

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
STODRAI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Vasnyél, kerek rézen címer (eke) körül: SIGILVM / SVTER.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SÜTTÖR / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1906

1880 körül

1880 körül
18. század
1900 körül
1946

71.1.769 / 1971

bélyegző / Sopronkeresztúr (Deutschkreutz) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon címer (kereszt) körül:
NÉMETKERESZTÚR NAGYKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

71.1.770 / 1971

pecsételő / Soproni területi bíróság

3

Rézalapon osztrák császári címer körül: K K LANDESGERICHT IN
OEDENBURG.

1850

71.1.771 / 1971

pecsételő / Soproni területi bíróság

3

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon osztrák császári címer körül: K K
LANDESGERICHT IN OEDENBURG.

1850

71.1.772 / 1971

bélyegző / Soproni területi bíróság

2

Esztergályozott fanyél, kerek fémalapon osztrák császári címer körül: K K
LANDESGERICHT IN OEDENBURG.

1850

71.1.773 / 1971

pecsételő / Sopron megyei hatóság

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon osztrák császári címer körül: K K
KOMITATSBEHÖRDE ZU ÖDENBURG.

1850

71.1.774 / 1971

pecsételő / Sopron megyei kormánybiztosság

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: K. K. / REGIERUNGS /
COMMISSARIAT / F. D. OEDENBURGER / COMITAT.

1850

71.1.775 / 1971

pecsételő / Soproni szolgabíróság

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon osztrák császári címer körül: K. K.
STUHLRICHTERAMT ZU OEDENBURG.

1850

71.1.776 / 1971

pecsételő / Soproni kerületi bíróság

1

Osztrák császári címer körül: KK STÄDT DER BEZIRKSGERICHT IN
OEDENBURG.

1850

71.1.777 / 1971

bélyegző / Soproni területi bíróság

1

Osztrák császári címer körül: K K LANDESGERICHT IN OEDENBURG.

1850

71.1.778 / 1971

pecsételő / Soproni államügyészség

1

Osztrák császári címer körül: K K STAATSANWALTSCHAFT ZU
OEDENBURG.

1850

71.1.779 / 1971

pecsételő / Soproni tiszti állatorvos

1

Esztergályozott fanyél, koronás magyar címer körül:
TÖRVÉNYHATÓSÁGI M KIR ÁLLATORVOS / SOPRON.

71.1.780 / 1971

pecsételő / Soproni áll. rendőrkapitányság

1

71.1.781 / 1971

bélyegző / Sopron megyei számvevőség

1

71.1.782 / 1971

bélyegző / Soproni járás pénzügyi osztálya

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: SOPRONI
JÁRÁSI TANÁCS / Végrehajtóbizottságának / I. Pénzügyi osztálya / GyőrSopron megye.

1950

71.1.783 / 1971

bélyegző / Soproni járási népművelési osztály

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: SOPRON JÁRÁS TANÁCSA
V. B. / - népművelési csoportjától / SOPRON.

1950 körül

71.1.784 / 1971

bélyegző / Soproni járás népművelés csoportja

1

Iktatóbélyegző. Téglalapalakú gumin: SOPRON JÁRÁS TANÁCSA V. B. /
- népművelési csoport / ÉRKEZETT: ... / Szám: ... / Melléklet: ... /
Előadó: ...

1950 körül

71.1.785 / 1971

bélyegző / Soproni járás népművelési csoportja

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Soproni
Járás Tanácsa Végrehajtó / Bizottságának / - népművelési csoportja.

1950 körül

71.1.786 / 1971

bélyegző / Soproni járás munkaerőgazdálkodási
csoportja

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Soproni
Járás Tanácsa Végrehajtóbizottságának / Munkaerőgazdálkodási
csoportja.

1950

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül: M
KIR ÁLLAMI RENDŐRSÉG / SOPRONI KAPITÁNYSÁGA.
Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin.

1900 körül

1870 körül
1920
1880 körül

71.1.787 / 1971

bélyegző / Soproni járás mezőgazdasági osztálya

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Soproni
Járási tanács Végrehajtóbizottságának / VI. Mezőgazd. osztálya / GyőrSopron megye.

1950

71.1.788 / 1971

bélyegző / Soproni járás pénzügyi osztálya

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Soproni
Járási Tanács Végrehajtóbizottságának / VII. Pénz. gazd. osztálya / GyőrSopron megye.

1950

71.1.789 / 1971

bélyegző / Soproni járás pénzügyi osztálya

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: SOPRONI
JÁRÁSI TANÁCS / Végrehajtóbizottságának / I. Pénzügyi osztálya / GyőrSopron megye.

1950

71.1.790 / 1971

bélyegző / Soproni járás kereskedelmi osztálya

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: SOPRONI
JÁRÁSI TANÁCS / Végrehajtóbizottságának / V. kereskedelmi osztálya /
Győr-Sopron megye.

1950

71.1.791 / 1971

bélyegző / Soproni járás titkársága

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: SOPRONI
JÁRÁSI TANÁCS / Végrehajtóbizottságának / Titkárság / Győr-Sopron
megye.

1950

71.1.792 / 1971

bélyegző / Soproni járás főjegyzője

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin Sopron megye címere körül:
SOPRONI JÁRÁS FŐJEGYZŐJE.

1930 körül

71.1.793 / 1971

bélyegző / Soproni járás főjegyzője

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin Sopron megye címere körül:
SOPRONI JÁRÁS FŐJEGYZŐJE.

1930 körül

71.1.794 / 1971

pecsételő / Soproni járás főszolgabírói hivatala

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE SOPRONI JÁRÁS SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1900 körül

71.1.795 / 1971

pecsételő / Soproni járás szolgabírói hivatala

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRONVÁRMEGYE /
SOPRONI JÁRÁS / SZOLGABÍRÓI HIVATALA.

1900 körül

71.1.796 / 1971

bélyegző / Soproni járás orvosa

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE JÁRÁSI ORVOSA.

1900 körül

71.1.797 / 1971

pecsételő / Sopron megyei szolgabírói hivatal

1

Fémalapon Sopron megye címere körül: SOPRON VÁRMEGYE
SZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.798 / 1971

bélyegző / Sopron megye szolgabírája

4

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
SZOLGABÍRÁJA.

1880 körül

71.1.799 / 1971

bélyegző / Sopron megye szolgabírája

5

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
SZOLGABÍRÁJA.

1900 körül

71.1.800 / 1971

pecsételő / Sopron megye szolgabírói hivatala

2

Esztergályozott fanyél, kerek fémalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE SZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.801 / 1971

bélyegző / Sopron megye néphivatala

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin Sopron megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE NÉPHIVATALA.

1930 körül

71.1.802 / 1971

bélyegző / Sopron megye számvevősége

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946) körül: M.
Belügyminiszter alá rendelt Sopron várm. / Számvevőség.

1946

71.1.803 / 1971

bélyegző / Sopron megye számvevősége

2

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
Belügyminiszter alá rendelt Sopronvárm. / Számvevőség.

1949

71.1.804 / 1971

bélyegző / Sopron megye számvevősége

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer körül: M. ...
belügyminiszter alá rendelt / Sopronvármegyei számvevőség / SOPRON.
A "kir" szót és a címer koronáját 1945-ben kivágták.

71.1.805 / 1971

bélyegző / Sopron megye számvevősége

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
SZÁMVEVŐSÉGE.

1900 körül

71.1.806 / 1971

pecsételő / Sopron megye számvevősége

1

Kerek rézalapon Sopron megye címere körül: SOPRON VÁRMEGYE
SZÁMVEVŐSÉGE.

1900 körül

71.1.807 / 1971

bélyegző / Sopron megye számvevősége

1

Felülbélyegző. Téglalapalakú gumin: Felülbélyegeztetett Sopronvármegye
számvevősége.

1900 körül

71.1.808 / 1971

bélyegző / Sopron megye számvevősége

1

Iktatóbélyegző. Téglalapalakú gumin: SOPRONVÁRMEGYE
SZÁMVEVŐSÉGE / sz. Érk. 18...

1900 körül

71.1.809 / 1971

bélyegző / Sopron megye pénztára

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / 19 03 /
Fő PÉNZTÁRA.

1900 körül

71.1.810 / 1971

bélyegző / Sopron megye pénztára (bevételi)

1

Téglalapalakú rézalapon: BEVÉTETETT / SOPRON MEGYEI / FŐPÉNZTÁR.

1900 körül

71.1.811 / 1971

pecsételő / Sopron megye pénztára

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE PÉNZTÁRA.

1900 körül

71.1.812 / 1971

bélyegző / Sopron megye pénztára

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
PÉNZTÁRA.

1880 körül

71.1.813 / 1971

bélyegző / Sopron megye néphivatala

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin:
SOPRONVÁRMEGYE NÉPHIVATALA / SOPRON.

1930 körül

71.1.814 / 1971

bélyegző / Sopron megye gazdasági albizottsága

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Sopronvármegye
Közigazgatási Bizottságának / gazdasági albizottsága / Kb.g.a. szám /
Tárgy: ....

1920 körül

71.1.815 / 1971

bélyegző / Sopron megyei közigazgatási bizottság

1

Fejbélyegző. Téglalapalakú rézalapon: Sopronvármegye közigazgatási
bizottságától.

1900 körül

71.1.816 / 1971

bélyegző / Sopron megyei irodaigazgatóság

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONVÁRMEGYEI IRODAIGAZGATÓ.

1900 körül

71.1.817 / 1971

bélyegző / Főispáni helytartó

1

Esztergályozott fanyél, ovális fémen Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE FŐISPÁNI HELYTARTÓJÁNAK PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.818 / 1971

pecsételő / Sopron megyei jegyzői hivatal

1

Esztergályozott fanyél, kerek fémen Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE JEGYZŐI HIVATALÁNAK PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.819 / 1971

bélyegző / Sopron megyei tiszti főügyész

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONVÁRMEGYE
TISZTIFŐÜGYÉSZ / SOPRON.

1940 körül

71.1.820 / 1971

pecsételő / Sopron megyei tiszti főügyész

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRONVÁRMEGYE TISZTI FŐÜGYÉSZE.

1900 körül

71.1.821 / 1971

pecsételő / Sopron megyei állatorvos

1

Kerek rézalapon Sopron megye címere körül: SOPRONVÁRMEGYE
TÖRVÉNYHATÓSÁGI ÁLLATORVOSA.

1900 körül

1945

71.1.822 / 1971

pecsételő / Soproni járás orvosa

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE JÁRÁSI ORVOSA.

1900 körül

71.1.823 / 1971

pecsételő / Sopron megyei pénztár

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon folyóírással: Sopron / Megye /
Pénztára.

1900 körül

71.1.824 / 1971

pecsételő / Sopron megyei főorvos

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE FŐORVOSA.

1900 körül

71.1.825 / 1971

bélyegző / Sopron megyei árvaszék

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE ÁRVASZÉKE.

1900 körül

71.1.826 / 1971

pecsételő / Sopron megyei árvapénztár

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: KI ADATOTT / A
SOPRONMEGYEI / ÁRVAPÉNTÁRNÓL.

1900 körül

71.1.827 / 1971

bélyegző / Sopron megyei árvapénztár

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: LE TÉTETETT / A
SOPRONMEGYEI / ÁRVAPÉNTÁRNÁL.

1900 körül

71.1.828 / 1971

bélyegző / Sopron megyei főispán

1

Téglalapalakú gumin: SOPRONVÁRMEGYE ÉS SOPRON / VÁROS
FŐISPÁNJA / ÉRKEZETT: 19 ... hó ... / ... szám. Melléklet ... / Előszám: ...
Utószám: ... 1918-ban vagy 1945-ben csonkított.

1945

71.1.829 / 1971

bélyegző / Sopron megyei főispán

1

Téglalapalakú gumin: SOPRONVÁRMEGYE ÉS SOPRON THJ. / VÁROS
FŐISPÁNJA. / Vármegyeháza, II. em. távb. 43.

1930 körül

71.1.830 / 1971

bélyegző / Sopron megye alispánja

1

Iktatóbélyegző. Téglalapalakú gumin: SOPRON VÁRMEGYE
ALISPÁNJA / Érkezett .... / ... szám Melléklet: / Előszám: ... / Előadó: ...

1900 körül

71.1.831 / 1971

bélyegző / Sopron megyei iktatóhivatal

1

Iktatóbélyegző. Téglalapalakú rézen: SOPRON VÁRMEGYE IKTATÓ
HIVATALA / ... ÉRK: ... / ...

1900 körül

71.1.832 / 1971

bélyegző / Sopron megyei iktatóhivatal

1

Téglalapalakú fémalapon: FELÜLBÉLYEGZÉS / ... (dátum) / SOPRON
VÁRMEGYE / ALISPÁNI IKTATÓ HIVATALA.

1900 körül

71.1.833 / 1971

bélyegző / Sopron megyei

1

Téglalapalakú gumin: MEGJELENT / A "VÁRMEGYE HIVATALOS LAP" /
számában / SOPRON 191... hó ...

1910 körül

71.1.834 / 1971

bélyegző / Sopron megye alispánja mint másodfokú
büntető bíró

1

Téglalapalakú rézen: SOPRON VÁRMEGYE ALISPÁNJA / MINT
MÁSODFOKÚ RENDŐRI BÜNTETŐ BÍRÓ / ÉRKEZETT 19... ÉVI ...
HÓ ... N / 19 ... KIH. ... SZÁM. / ELŐSZÁM: ... ELŐADÓ: ...
MELLÉKLETEK: ...

1900 körül

71.1.835 / 1971

bélyegző / Sopron megye alispánja

2

Iktatóbélyegző. Téglalapalakú gumin: SOPRONVÁRMEGYE ALISPÁNJA /
ÉRKEZETT: ... / SZÁM MELLÉKLET: ... / ELŐSZÁM: ... ELŐADÓ: ...

1900 körül

71.1.836 / 1971

bélyegző / Sopron megye alispánja

1

Iktatóbélyegző. Téglalapalakú gumin: Sopron vármegye alispánja. /
Vettem: / Sopron, 19 ... év ... hó ... n. / ... szám.

1900 körül

71.1.837 / 1971

bélyegző / Sopron megye alispánja

1

Felülbélyegző. Esztergályozott fanyél, kerek fémalapon:
FELÜLBÉLYEGZÉS / (dátum) / SOPRON / SOPRON VÁRMEGYE
ALISPÁNJA.

1930 körül

71.1.838 / 1971

bélyegző / Sopron megye alispánja

1

Fejbélyegző. Téglalapalakú gumin: SOPRON VÁRMEGYE ALISPÁNJA /
Sopron, Szentháromság-tér 5 / Telefon: 8 Póstafiók 128.

1930 körül

71.1.839 / 1971

pecsételő / Sopron megyei útlevélhatóság

1

Kerek fémalapon: SOPRON VÁRMEGYE ALISPÁNJA / MINT ÚTLEVÉL /
KIÁLLÍTÓ / HATÓSÁG.

1900 körül

71.1.840 / 1971

pecsételő / Sopron megye alispánja

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRONVÁRMEGYE ALISPÁNJA /
SOPRON.

1940 körül

71.1.841 / 1971

pecsételő / Sopron megye alispánja

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin Sopron
megye címere körül: SOPRON VÁRMEGYE ALISPÁNJA.

1900 körül

71.1.842 / 1971

pecsételő / Sopron megye alispáni hivatala

1

Esztergályozott fanyél, kerek fémen Sopron megye címere körül:
SOPRON VÁRMEGYE ALISPÁNI HIVATALÁNAK PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.843 / 1971

pecsételő / Sopron megye alispánja

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRONVÁRMEGYE
ALISPÁNJA / SOPRON.

1900 körül

71.1.844 / 1971

pecsételő / Szabadbárándi (Kleinwarasdorf)
körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / SZABAD
BÁRÁNDI / KÖRJEGYZŐSÉG / FELSŐ PULYAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.846 / 1971

bélyegző / Szabadbárándi (Kleinwarasdorf)
anyakönyvi kerület
pecsételő / Alsószakony

71.1.847 / 1971

bélyegző / Alsószakonyi körjegyzőség

1

71.1.848 / 1971

bélyegző / Szakony község

1

71.1.849 / 1971

bélyegző / Alsószakony község

1

71.1.850 / 1971

bélyegző / Szakony község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Szakony
és Gyalóka községek tanácsának / Végrehajtóbizottsága / Soproni járás /
Győr-Sopron megye. A magyar címert 1956-ban kivágták.

1956

71.1.851 / 1971

bélyegző / Alsószakonyi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: ALSÓSZAKONYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.852 / 1971

bélyegző / Szakonyi adóhivatal

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül:
ADÓHIVATAL / SZAKONY.

71.1.853 / 1971

bélyegző / Alsószakony község

1

71.1.854 / 1971

bélyegző / Felsőszakony község

1

71.1.855 / 1971

bélyegző / Alsószakony község

1

71.1.856 / 1971

bélyegző / Szakony község

1

71.1.845 / 1971

1
1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: SZABAD
BÁRÁNDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Kerek rézalapon címer (eke) körül: A SZ.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: ALSÓ SZAKONYI /
KÖRJEGYZŐSÉG / CSEPREGI JÁRÁS / SOPRON MEGYE.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Győr-Sopron megye, Soproni járás /
SZAKONY / község.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: A. / SZAKONY.

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE /
ALSÓSZAKONY / KÖZSÉG / 1906.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: F. / SZAKONY.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / ALSÓSZAKONY / KIS-KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / SZAKONY /
KÖZSÉG / 1926.

1900 körül
18. század vége
1900 körül
1950 körül
19. század közepe

1949
1906
19. század közepe
1900 körül
1926

71.1.857 / 1971

bélyegző / Szakony község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Szakony
és Gyalóka községek tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.858 / 1971

bélyegző / Szakony község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: Győr-Sopron megye, Soproni járás /
SZAKONY / község.

1950

71.1.859 / 1971

bélyegző / Felsőszakony község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SOPRON VÁRMEGYE / FELSŐSZAKONY / KIS-KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.860 / 1971

bélyegző / Szakonyi iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: ÁLL. ÁLTALÁNOS ISKOLA /
SZAKONY.

1948

71.1.861 / 1971

bélyegző / Szakonyi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin Kossuth-címer körül: ÁLL.
ÁLTALÁNOS ISKOLA / SZAKONY.

1948

71.1.862 / 1971

pecsétnyomó / Szany község

1

A nyél mindkét végén pecsétnyomó. Alul ovális alapon címer (eke,
virágok) körül: SIGILLVM.OPPIDI.SZANY.ANNO.DM.1702. Felül
téglalapalapon címer fölött: OP SZ.

1702

71.1.863 / 1971

bélyegző / Szany község

1

Kerek gumin címer (eke, virágok) körül: SZANY MEZŐVÁROS /
PECSÉTJE.

71.1.864 / 1971

bélyegző / Szany körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SZANYI / KÖRJEGYZŐSÉG /
1873.

71.1.865 / 1971

bélyegző / Szany község

1

Kerek gumin körben: SOPRON M. / SZANY / nagyközség / Csornai járás.

1900 körül

71.1.866 / 1971

pecsételő / Szárföld község

1

Kerek rézalapon címer (kalászt tartó kar) körül: SZÁRFÖLD / KÖZSÉG.

1860 körül

71.1.867 / 1971

bélyegző / Szárföld község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kalászt tartó kar) körül:
SZÁRFÖLD / KÖZSÉG.

1860 körül

71.1.868 / 1971

bélyegző / Szárföld község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer: SOPRONVÁRMEGYE /
SZÁRFÖLD / KIS KÖZSÉG / KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.869 / 1971

bélyegző / Szárföldi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946) körül:
SZÁRFÖLDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.870 / 1971

bélyegző / Szárazvám (Müllendorf) község

2

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlő- és gabonatábla)
körül: SZÁRAZVÁM KISKÖZSÉG SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.871 / 1971

bélyegző / Szarvkő (Hornstein) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SZARVKŐ / NAGYKÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.872 / 1971

pecsételő / Szarvkő (Hornstein) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SZARVKŐ / NAGYKÖZSÉG /
PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.873 / 1971

bélyegző / Szarvkői (Hornstein) községi bíróság

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: KÖZSÉGI BÍRÓSÁG / SZARVKŐN /
SOPRON-VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.874 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

Kerek rézalapon körben: SZÉLESKÚT NAGY KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

19. század 2. fele
1873

1946

71.1.875 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskúti (Breitenbrunn) anyakönyvi
kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: SZÉLESKÚTI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.876 / 1971

bélyegző / Fertőszéleskút (Breitenbrunn) község

1

71.1.877 / 1971

bélyegző / Sopronszécsény község

1

71.1.878 / 1971

bélyegző / Sopronszécsény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer körül: SOPRON
VÁRMEGYE SOPRONSZÉCSÉNY KÖZSÉG / 1908. A címer szegeléssel
elrontva.

1908

71.1.879 / 1971

bélyegző / Sopronszécsény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer: SOPRON VÁRMEGYE /
Sopronszécseny község elöljárósága / 1906.

1906

71.1.880 / 1971

bélyegző / Sopronszécsényi földbérlő bizottság

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer: KÖZSÉGI FÖLDBÉRLŐ
BIZOTTSÁG / SOPRONSZÉCSÉNY.

1930 körül

71.1.881 / 1971

bélyegző / Szentmargitbányai (St. Margarethen)
jegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer (Szt.
Margit) körül: SZT. MARGIT NAGYKÖZSÉG JEGYZŐI HIVATALA /
SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.882 / 1971

bélyegző / Szentmargitbánya (St. Margarethen)
község bírója

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer (Szt.
Margit) körül: SZT. MARGIT NAGYKÖZSÉG BÍRÁJA / SOPRON
VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.883 / 1971

pecsételő / Szentmargitbánya (St. Margarethen)
község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (Szt. Margit) körül: ST.
MARGIT NAGY KÖZSÉG PECSÉTJE SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.884 / 1971

bélyegző / Szentmargitbánya (St. Margarethen)
község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer (Szt.
Margit) körül: SZENT MARGIT NAGYKÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYÉBEN.

1900 körül

71.1.885 / 1971

bélyegző / Szergény község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SZERGÉNY / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.886 / 1971

bélyegző / Szergény község

1

Kerek gumin: SZERGÉNY / KÖZSÉG PECSÉTJE / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.887 / 1971

bélyegző / Szergényi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
FERTŐSZERGÉNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.888 / 1971

bélyegző / Szergényi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer körül:
FERTŐSZERGÉNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. A címer koronáját 1918ban (?) kivágták.

71.1.889 / 1971

bélyegző / Szergényi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SZERGINYI / KÖR /
JEGYZŐSÉG.

1860 körül

71.1.890 / 1971

bélyegző / Szikra (Sieggraben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (fák) körül: SZIKRA
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

71.1.891 / 1971

pecsételő / Szikra (Sieggraben) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (fák) körül: SZIKRA
KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

Ovális rézalapon: SZÉLESKÚT / NAGYKÖZSÉGI / HIVATAL.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke, kalászok) körül:
SZÉCSENY KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül
1880 körül
1900 körül

1918

71.1.892 / 1971

pecsételő / Szikra (Sieggraben) község

1

71.1.893 / 1971

bélyegző / Szikra (Sieggraben) község

1

71.1.894 / 1971

pecsétnyomó / Szil község

71.1.895 / 1971

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (fák) körül: SZIKRA
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1880 körül

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (fák) körül: SZIKRA
KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.
Kerek rézalapon címer (torony, eke) fölött: SZIL. VÁROSA.

18. század

bélyegző / Szil község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: SZIL MEZŐVÁROS / PECSÉTJE.

1850 körül

71.1.896 / 1971

bélyegző / Szil község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / SZIL NAGY
KÖZSÉG / PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.897 / 1971

bélyegző / Szili anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: SZILLI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.898 / 1971

pecsételő / Kistatai nemesek

1

Kerek rézen címer (kardos kar) körül: KIS TATAY. NEMES. PETSETYE.

18. század

71.1.899 / 1971

bélyegző / Kistata község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE KISTATA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.900 / 1971

pecsételő / Kistata község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: SOPRON
VÁRMEGYE KISTATA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.901 / 1971

bélyegző / Kistata község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE KISTATA KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.902 / 1971

bélyegző / Szilsárkány község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRON VÁRMEGYE / SZILLSÁRKÁNY KIS KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

1920 körül

71.1.903 / 1971

bélyegző / Szilsárkányi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: Sopron vármegye / SZILL-SÁRKÁNYI
/ KÖRJEGYZŐI HIVATAL PECSÉTJE / Csornai járás.

1900 körül

71.1.904 / 1971

pecsételő / Szilsárkányi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: SZILL-SÁRKÁNYI /
KÖRJEGYZŐSÉG.

1880 körül

71.1.905 / 1971

bélyegző / Szilsárkányi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Szill-Sárkányi / körjegyzőség.

1900 körül

71.1.906 / 1971

bélyegző / Szilsárkányi anyakönyvi kerület

1

71.1.907 / 1971

pecsételő / Alszopor község

1

71.1.908 / 1971

bélyegző / Alszopor község

1

71.1.909 / 1971

bélyegző / Alszopor község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / ALSÓ SZOPOR KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS. Bélyegzőgép.

1900 körül

71.1.910 / 1971

bélyegző / Alszopor község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / ALSÓSZOPOR KISKÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül: SZILLSÁRKÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.
Réznyél, rézalapon címer (eke, kalász) fölött: ALSÓ SZOPOR.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
ALSZOPOR / KÖZSÉG / 1908.

1900 körül

1880 körül
18. század vége
1908

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / FELSŐ-SZOPOR KISKÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

71.1.911 / 1971

bélyegző / Felszopor község

1

71.1.912 / 1971

pecsételő / Szovát község

1

71.1.913 / 1971

bélyegző / Szovát község

1

71.1.914 / 1971

pecsételő / Szováti anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
SZOVÁTI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.915 / 1971

bélyegző / Szováti anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin koronás
magyar címer körül: SZOVÁTI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1900 körül

71.1.916 / 1971

bélyegző / Tormafalu (Krensdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül:
TORMAFALU KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.917 / 1971

bélyegző / Tormafalu (Krensdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin címer
(szőlőfürt) körül: TORMAFALU KISKÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.918 / 1971

pecsételő / Tótkeresztúri körjegyzői hivatal

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon: TÓTKERESZTÚRI /
KÖRJEGYZŐI / HIVATAL / SOPRON VÁRMEGYE / KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.919 / 1971

pecsételő / Tótkeresztúri anyakönyvi kerület

1

Kerek rézalapron koronás magyar címer körül: TÓT-KERESZTÚRI /
ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.920 / 1971

bélyegző / Újkér község

1

71.1.921 / 1971

pecsételő / Újkér község

1

71.1.922 / 1971

bélyegző / Újkér község

1

71.1.923 / 1971

bélyegző / Újkér község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Újkér
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye. A magyar címert
1956-ban kivágták.

1956

71.1.924 / 1971

bélyegző / Újkér község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Újkér
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye. A magyar címert 1956-ban kivágták.

1956

71.1.925 / 1971

bélyegző / Újkéri iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / UJKÉR.

1949

71.1.926 / 1971

bélyegző / Und község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONMEGYE / UND
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.927 / 1971

bélyegző / Und község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONMEGYE / UND KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1900 körül

71.1.928 / 1971

bélyegző / Und község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: UND / KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE / 1906.

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) fölött: SZOVÁT.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin körben: SOPRON VÁRMEGYE /
SZOVÁT / KIS KÖZSÉG / CSORNAI JÁRÁS.

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / UJKÉR /
KÖZSÉG / 1908.
Réznyél, kerek rézalapon címer (eke) fölött: UJKER.
Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
MEGYE / UJKÉR KÖZSÉG / HIV. PECSÉTJE.

1900 körül
18. század
1900 körül

1908
18. század
1900 körül

1906

71.1.929 / 1971

bélyegző / Undi marhalevélkezelő

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin körben: UND / KÖZSÉG /
MARHALEVÉL KEZELŐJE.

71.1.930 / 1971

bélyegző / Und község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Und
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.931 / 1971

bélyegző / Undi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / UND.

1949

71.1.932 / 1971

bélyegző / Und község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Und
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1950

71.1.933 / 1971

bélyegző / Újteleki (Neustift) anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin koronás magyar címer körül:
UJTELEKI / ANYAKÖNYVI KERÜLET. Keresztvágássak megsemmisítve.

1918

71.1.934 / 1971

pecsételő / Sopronújlak (Neutal) község

1

Réznyél, rézalapon címer (Szt. Flórián) fölött: NEUTHAL.

71.1.935 / 1971

bélyegző / Undi iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Állami általános iskola Und.

1948

71.1.936 / 1971

bélyegző / Vadosfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI
JÁRÁS / VADOSFA / KIS KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.937 / 1971

bélyegző / Vadosfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin címer (fák) körül: SOPRON MEGYE
VADOSFA KÖZSÉG / 1906.

1906

71.1.938 / 1971

bélyegző / Vág község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / Vág / KISKÖZSÉG / pecsétje / CSORNAI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.939 / 1971

pecsételő / Vág község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (eke) körül: VÁGH KÖZSÉG
PECSÉTJE.

1860 körül

71.1.940 / 1971

bélyegző / Vásárosfalu község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI
JÁRÁS / Vásárosfalu / KIS KÖZSÉG.

1900 körül

71.1.941 / 1971

bélyegző / Vásárosfalu község

1

Esztergályozott fanyél, ovális gumin: VÁSÁROSFALU / KAPUVÁRI
JÁRÁS / KÖZSÉG PECSÉTJE.

1920 körül

71.1.942 / 1971

bélyegző / Veperd (Weppersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: Sopron
vármegye / VEPERD / kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.943 / 1971

bélyegző / Veperd (Weppersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapra ragasztott kerek gumin: Sopron
vármegye / VEPERD / kisközség / Soproni járás.

1900 körül

71.1.944 / 1971

bélyegző / Veperd (Weppersdorf) község

1

71.1.945 / 1971

pecsételő / Veszkény község

1

71.1.947 / 1971

bélyegző / Veszkény község

1

71.1.948 / 1971

bélyegző / Vica község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: VEPERD / KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.
Kerek rézalapon címer (eke) körül: VESZKÉNY / KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI
JÁRÁS VESZKÉNYI / KIS KÖZSÉG.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: VICZA / KIS KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.

1900 körül

18. század

1880 körül
1880 körül
1900 körül
1900 körül

71.1.949 / 1971

bélyegző / Vimpác (Wimpassing) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: VIMPÁCZ / KÖZSÉG / SOPRON
VÁRMEGYE.

1880 körül

71.1.950 / 1971

bélyegző / Vimpác (Wimpassing) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: VIMPÁCZ KISKÖZSÉG PECSÉTJE /
SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.951 / 1971

bélyegző / Vadosfa község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: VADOSFAI / KÖZSÉG /
PECSÉTJE.

1880 körül

71.1.952 / 1971

pecsételő / Nemesvis község

1

Réznyél, ovális rézalapon címer (ikon) körül: NEMES VISS HELSEG
PECSETJE 1821.

71.1.953 / 1971

pecsételő / Vica község

1

Réznyél, ovális rézalapon címer (alak, sarló, eke) körül: VITZA HELYSEG.

18. század

71.1.954 / 1971

bélyegző / Vitnyédi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapon körben: VITTNYÉDI /
KÖRJEGYZŐSÉG / SOPRON MEGYE.

1870 körül

71.1.955 / 1971

pecsételő / Vitnyédi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
VITTNYÉDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.956 / 1971

bélyegző / Vitnyédi anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1946) körül:
VITNYÉDI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

71.1.957 / 1971

bélyegző / Völcsej község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin címer
(kardos kar) körül: VÖLCSEJ KÖZSÉG / SOPRON MEGYE / CSEPREGI
JÁRÁS.

1900 körül

71.1.958 / 1971

bélyegző / Völcsej község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (kardos kar) körül: VÖLCSEI
/ KÖZSÉG.

1880 körül

71.1.959 / 1971

bélyegző / Völcseji körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: VÖLCSEJI KÖRJEGYZŐSÉG /
SOPRON / vármegye / 1906.

71.1.960 / 1971

bélyegző / Völcsej község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: VÖLCSEJ / KÖZSÉG /
ELÖLJÁRÓSÁGA.

71.1.961 / 1971

bélyegző / Völcseji iskola

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: ÁLL. ÁLTALÁNOS
FIÓKISKOLA / VÖLCSEJ.

1948

71.1.962 / 1971

bélyegző / Völcsej község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Völcsej
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1950

71.1.963 / 1971

bélyegző / Völcsej község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Völcsej
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye.

1950

71.1.964 / 1971

bélyegző / Völcseji iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / VÖLCSEJ.

1949

71.1.965 / 1971

bélyegző / Völgyfalva (Zillingtal) község

1

Zsebóratokban elhelyezett kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE /
Völgyfalva / KISKÖZSÉG / pecsétje / KISMARTONI JÁRÁS.

1821

1946

1906
1940 körül

1900 körül

71.1.966 / 1971

bélyegző / állategészségügyi

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Hogy a leirt állat a községből
való elhajtás alkalmával egészségesnek / találtatott és hogy 40 óta sem a
községben sem a szomszéd községekben / keleti marhavész, vagy leirt
állatra veszélyes, más ragadós betegség nem / uralkodik ezennel
bizonyittatik.

71.1.967 / 1971

pecsételő / Vulkapordányi (Wulkaprodersdorf)
anyakönyvi kerület

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon koronás magyar címer körül:
VULKAPORDÁNYI / ANYAKÖNYVI KERÜLET.

1880 körül

71.1.968 / 1971

bélyegző / Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szívből jövő virágok) körül:
VULKAPORDÁNY KISKÖZSÉG SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.969 / 1971

bélyegző / Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (ág és kalászok között
szívből növő virágok) fölötte: G. W. G.

71.1.970 / 1971

bélyegző / Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szívből növő virágok) körül:
VULKAPORDÁNY KISKÖZSÉG SOPRON VÁRMEGYE.

1900 körül

71.1.971 / 1971

bélyegző / Zárány (Zagersdorf) község

1

Esztergályozott fanyél, ovális rézalapra ragasztott ovális gumin: SOPRON
VÁRMEGYE / ZÁRÁNY KISKÖZSÉG / KISMARTONI JÁRÁS.

1900 körül

71.1.972 / 1971

bélyegző / Zemenye (Zemendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül: ZEMENYE
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.973 / 1971

bélyegző / Zemenye (Zemendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül: ZEMENYE
KIS-KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.974 / 1971

pecsételő / Zemenye (Zemendorf) község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer (szőlőfürt) körül: ZEMENYE
KÖZSÉG / SOPRON MEGYE.

1900 körül

71.1.975 / 1971

bélyegző / Zsebeháza község

1

71.1.976 / 1971

pecsételő / Zsira község

1

71.1.977 / 1971

bélyegző / Zsira körjegyzőség

1

71.1.978 / 1971

bélyegző / Zsira község

71.1.979 / 1971

1900 körül

19. század eleje

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: ZSEBEHÁZ / KIS KÖZSÉG /
SOPRON VÁRMEGYE KAPUVÁRI JÁRÁS.
Rényél, kerek rézalapon címer (eke, csillagok) fölött: ZSIRA. HEL.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE ZSIRAI
KÖRJEGYZŐSÉG / 1906.

18. század

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SOPRON VÁRMEGYE / ZSIRA /
KÖZSÉG / CSEPREGI JÁRÁS.

1900 körül

bélyegző / Zsira község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Zsira
község tanácsa / Soproni járás / Győr-Sopron megye. A címert 1956-ban
kivágták.

71.1.980 / 1971
71.1.981 / 1971

bélyegző / Zsira község
bélyegző / Szergény község

1
1

71.1.982 / 1971

bélyegző / Zsira község

1

71.1.983 / 1971

bélyegző / Zsira község

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: ZSIRA / KÖZSÉG.
Kerek fémalapon címer (3 hal) körül: SIGILLVM. SERKIN / 1723.
Esztergályozott fanyél, ovális gumin: SOPRONMEGYE / ZSIRA
KISKÖZSÉG / PECSÉTJE / CSEPREGI JÁRÁS.
Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Zsira
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye.

1900 körül

1906

1956
1880 körül
1723
1900 körül
1950

71.1.984 / 1971

bélyegző / Zsirai iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: ÁLLAMI
ÁLTALÁNOS ISKOLA / ZSIRA.
Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Jegyzőkönyv / felvétetett ...
192... év ... hó ...n a / ... t alatti helyiségek bérértéke a V. u. 43. ... / pontja
értelmében a 26. és 28. figyelembe vételével az / ... utca ... h. sz. alatti
házban / ... t. a. bérbeadott helyiségek béréhez arányosítva / állapittatott
meg.

71.1.985 / 1971

bélyegző / bérbeadási

1

71.1.986 / 1971

bélyegző / hivatalos

1

71.1.987 / 1971

bélyegző / pénztári revízió

1

Fejbélyegző. Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Községi
Elöljáróságnak.
Fém. Táblázatos formájú.

1949

1920 körül

1920 körül
1900 körül

71.1.988 / 1971

bélyegző / Pereszteg község

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin magyar címer (1949) körül: Pereszteg
község tanácsának / végrehajtóbizottsága / Soproni járás / Győr-Sopron
megye. A címert 1956-ban kivágták.

71.1.989 / 1971
71.1.990 / 1971
71.1.991 / 1971
71.1.992 / 1971

pecsételő / Damonya község ( D. A. monogram)
pecsételő / Maglóca (?) község ( M. monogram)
pecsételő / Gógánfa (?) község ( G. F. monogram)
pecsételő / Ismeretlen község ( MC ? monogram)

1
1
1
1

Ovális fémen címer (fa) mellett: D. A.
Díszes nyél. Címer (eke, 3 bimbó) mellett: M.
Címer (szívből növő virágok) fölött: G. F.
Koszorúban MC (?).

18. század
18. század
18. század
18. század

71.1.993 / 1971

pecsételő / Chernelháza (?) község ( C. H. monogram)

1

Címer (eke) fölött: C. H.

18. század

71.1.994 / 1971

bélyegző / Borisfalva (Kleinwarasdorf) község

1

71.1.995 / 1971
71.1.996 / 1971
71.1.997 / 1971

pecsételő / Ismeretlen község
pecsételő / Ismeretlen község (H. I. ? monogram)
pecsételő / Ismeretlen község (D. monogram)

1
1
1

71.1.998 / 1971

bélyegző / Sopronkertes (Baumgarten) község

1

71.1.999 / 1971

pecsételő / Kismartoni (Eisenstadt) szolgabíróság

1

71.1.1000 / 1971

bélyegző / Doborján (Raiding) község

1

Rézalapon osztrák császári címer körül: K. K. STUHLRICHTERAMT ZU
EISENSTADT.
Rézalapon címer körül: SIGILL DER GEMEINDE REIDING / 1826.

71.1.1001 / 1971

pecsételő / Simaháza (?) község (S. H. monogram)

1

Rézalapon: S. H.

18. század

71.1.1002 / 1971

bélyegző / Szakonyi körjegyzőség

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: SZAKONYI KÖRJEGYZŐSÉG /
SZAKONY / SOPRON VÁRMEGYE.

1930 körül

1949

1949

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon címer fölött: BORISFALVA
KÖZSÉG / 1895 / SOPRON VÁRMEGYE.
Címer (eke, kalász) körül elmosódott írás.
Címer (eke, kalászok) fölött: H. I. (?).
Folyóírással: D: / község.
Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: KERTES / KÖZSÉG / SOPRON
MEGYE.

71.2.1 / 1971

bélyegző / megyei MDP Szövetkezetpolitikai osztálya

1

Iktatóbélyegző. Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: MAGYAR
DOLGOZÓK PÁRTJA ! SOPRONMEGYEI BIZOTTSÁGA /
Szövetkezetpolitikai Osztálya / ÉRKEZETT: / ... 19 ... évi ... hó ...n. / ...
szám ... drb. mell. / 19 ...

71.2.2 / 1971

bélyegző / bánfalvi MNDSZ

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin: MAGYAR NŐK DEMOKRATIKUS
SZÖVETSÉGE / Sopronbánfalvi / szervezete.

1956

1895
18. század
18. század
18. század
1900 körül
1850
1826

71.2.3 / 1971

bélyegző / MKP Rendező Gárda

1

Esztergályozott fanyél, kerek gumin pártjelvény körül: MAGYAR
KOMMUNISTA PÁRT RENDEZŐ GÁRDA / R G / SOPRON.

1946

71.2.4 / 1971

pecsételő / MDP Soproni városi bizottság

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon csillag körül: MAGYAR
DOLGOZÓK PÁRTJA / SOPRONI VÁROSI BIZOTTSÁGA.

1949

71.2.5 / 1971

bélyegző / MDP soproni szervezete

1

Téglalapalakú gumin: Magyar Dolgozók Pártjának / Soproni Pártszervezete

1949

71.2.6 / 1971

jegyzettömb / megyei pártértekezlet

1

Piros, kötött borítékon arany betűkkel: GYŐR-SOPRONMEGYE /
PÁRTÉRTEKEZLET / 1959. okt. 31. - nov. 1.

1959

71.2.7.1 / 1971

mappa / KISZ kongresszus

1

71.2.7.2 / 1971
71.2.7.3 / 1971

jegyzettömb / KISZ országos kongresszus
igazolvány / küldött-, KISZ országos kongresszus

1
1

71.2.8 / 1971

mappa / Soproni Cipész KTSZ jubileumi közgyűlése

1

71.3.1 / 1971

védjegy / Soproni Bútoripari KSZ

1

71.3.2 / 1971
71.3.3 / 1971
71.3.4 / 1971

embléma / idegenforgalmi
emléktárgy / soproni
emléktárgy / soproni

1
1
1

71.3.5 / 1971

tányértöredék / Magyar Király Szálló

1

71.3.6 / 1971
71.3.7 / 1971
71.3.8 / 1971
71.3.9 / 1971
71.3.10 / 1971
71.3.11 / 1971
71.3.12 / 1971
71.3.13 / 1971
71.3.14 / 1971
71.3.15 / 1971
71.3.16 / 1971
71.3.17 / 1971
71.3.18 / 1971

jelvény / soproni Országos Diáknapok
jelvény / honvédjelvény / soproni Országos Diáknapok
jelvény / Ifjúság a Szocializmusért
jelvény / Országos Sportnapok
jelvény / Ifjúság a Szocializmusért
jelvény / Ifjúság a Szocializmusért
jelvény / Ifjúság a Szocializmusért
jelvény / Ifjúság a Szocializmusért
jelvény / ifjúsági Kilián sportmozgalom
jelvény / KISZjelvény / KISZjelvény / KISZ-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

71.4.1 / 1971

emléktárgy / Kapuvár várossá avatása

1

71.4.2 / 1971

emléktárgy / Kapuvár várossá avatása

1

Műanyag tok fedelére nyomva: a / magyar / kommunista / ifjúsági /
szövetség / VI. / kongresszusa / 1964 / december.
Egyszerű, szürke műanyag borító.
Szürke műanyag tokban Fördős László nevére kiállított igazolvány.
Szürke műanyag mappa fedelére arannyal nyomva: Soproni Cipész
KTSZ / 1948-68.
Ezüst alapon címerpajzs fölött gyalu, felírása: SOPRONI / BÚTORIPARI /
KSZ.
Csontszínű műanyag lapon az Előkapu domborműve alatt: SOPRON.
Liszt Ferenc arcképe csontszínű műanyag domborműn.
Csontszínű műanyag dombormű: Festőköz az Ikva felől.
Fehér alapon kékkel: IB monogram körül: SZÁLLODA A MAGYAR
KIRÁLYHOZ.
Sopron középkori címere körül: ORSZÁGOS DIÁKNAPOK SOPRON.
Áttört. Koszorúban magyar címer fölött háromágú csillag.
Sopron középkori címere körül: ORSZÁGOS DIÁKNAPOK SOPRON.
Áttört. KISZ-jelvény alatt: IFJÚSÁG A SZOCIALIZMUSÉRT / 5.
Színes sportoló alakok alatt: II. ORSZÁGOS SPORTNAPOK 1970.
Színes háromágú csillag körül: KISZ / ISZM.
Színes háromágú csillag körül: KISZ / ISZM.
Áttört KISZ-jelvény alatt: IFJÚSÁG A SZOCIALIZMUSÉRT / 3.
Áttört KISZ-jelvény alatt: IFJÚSÁG A SZOCIALIZMUSÉRT / 3.
Futó alak alatt: KILIÁN.
KISZ-zászló alatt és fölött, fekete, kék alapon: 19 / 68.
KISZ-zászló alatt és fölött, fekete, kék alapon: 19 / 68.
KISZ-zászló alatt és fölött, fekete, kék alapon: 19 / 68.
Azsúrozott és keresztöltéssel hímzett egyszerű lenvászon tarisznyán:
KAPUVÁR / 1969. okt. 1.
Cserép relief. Táncoló pár alatt Kapuvár címere és felírás: KAPUVÁR /
1969 / okt. 1.

1964
1964
1964
1968
1970
1970
1970
1970
19. század vége
1969
1969
1971
1960 körül
1970
1970
1970
1965
1965
1970
1968
1968
1968
1969
1969

71.4.3 / 1971

emléktárgy / Kapuvár várossá avatása

1

Cserép relief. Kapuvár címere fölött és alatt: 1969 / október 1. / KAPUVÁR.

1969

71.4.4 / 1971

emléktárgy / Kapuvár várossá avatása

1

Kékre alapozott fémlapon ezüsttel és arannyal a vár képe alatt: KAPUVÁR
/ VÁROS / 1969. OKTÓBER 1. Művészjelzés: Megyes Miklós.

1969

71.5.1 / 1971

jelvény / Soproni Gazdapolgárok Dalegylete

1

Címer (lant, szőlő, búza) körül: WIRTSCHAFTSBÜRGER M. G. V.
GAZDAPOLGÁROK F. D. E. / SOPRON / 1887.

1887

71.5.2 / 1971

jelvény / Soproni Zeneegyesület

1

Fehérfém, lyra körül: 1829-1904 / SOPRONI ZENEEGYESÜLET. Kis
láncon lógó írásszalagon: AZ ÉRDEMNEK / DEM VERDIENSTE.
Aranyrojtos piros-fehér szalagok.

1904

1926

1918

71.5.3 / 1971

jelvény / Soproni Férfidalkör nyerte Bécsben

1

Domborított rézen Beethoven arcképe alatt: 10. Deutsches /
Sängerbundesfest / Wien, 1928. Nemzetiszín szalagon a Soproni Magyar
Férfidalkörre utaló szöveg: 50 éves jubileum, 1926. / 50 Jähr. Jubliäum,
1926.

71.5.4 / 1971

jelvény / Nemzeti Tanács

1

Felül, két lyukban nemzetiszín szalaggal kerek érem. Av.: PRO /
LIBERTATE / HUNGARIAE / AN DO / 1918. Rev.: Hármashalom kalász
mellett: N T.

71.5.5 / 1971

jelvény / Soproni Iparosegylet

1

Ovális alapon Sopron címere körül: SOPRONI / IPAROS EGYLET. Pirosfehér szalagok.

1900 körül

71.5.6 / 1971

emlékérem / jubileumi, ágfalvi Dalcsokor

1

Kerek füles érem. Av.: ERINNERUNG / AN DIE / 30. JÄHRIGE /
JUBELFEIER / DES / AGENDORFER / MÄNNER-GESANG-VEREINES /
"LIEDERSTRAUSS" / 1920 / AUGUST / 1894. Rev.: lyra.

1894

71.5.7 / 1971

emlékérem / Felvidék visszacsatolása

1

Füles érem. Av.: Rákóczi mellképe körül: PRO LIBERTATE RÁKÓCZI.
Rev.: A / MAGYAR / FELVIDÉK / FELSZABADULÁSÁNAK / EMLÉKÉRE /
1938.

1938

71.5.8 / 1971

érdemérem / magyar dalosok

1

Címer (lyra) körül: AZ ÉRDEM / JUTALMA / MDEOSZ / XXX. 30 éves
dalos működésért adták.

71.5.9 / 1971

emlékjelvény / soproni centenáris dalosjelvény

1

A Tűztorony körül: SZÁZ ÉVES AZ ELSŐ ORSZÁGOS / MAGYAR
DALOSVERSENY / 1863-1963 / SOPRON.

1963

71.5.10 / 1971

jelvény / Soproni Zeneegyesület

1

Lyra körül: 1829 / SOPRONI ZENEEGYESÜLET. Aranyrojtos piros-fehér
szalagok.

1904

71.5.11 / 1971

érem / jubileumi, ruszti dalegylet

1

71.5.12 / 1971
71.5.13 / 1971
71.5.14 / 1971

jelvény / Soproni Football Club (SFAC)
jelvény / plaueni férfikórus
jelvény / soproni Dalfüzér

1
1
1

71.5.15 / 1971

jelvény / bécsújhelyi munkáskórus

1

Ruszt címere alatt: 1878-1928 / ERSTER RUSTER / MÄNNERGESANG /
VEREIN. Zöld-sárga szalagok.
Áttört érem. Labda körül: SOPRONI FOOTBALL CLUB / 1900.
Lyra alatt: PLAUENER / MÄNNERCHOR.
Áttört lyrán kék alapon: DALFÜZÉR SOPRON / 1859.
Domborítva: lyrában kalapácsot fogó összefonódott kezek. Alatta:
ARBEITER-GESANGUER. / "FREILIGRATH" / WR. NEUSTADT / 1903. 7.
August. 1913.

1930 körül

1928
1900
1900
1900 körül
1913

71.5.16 / 1971

jelvény / dalos-

1

71.5.17 / 1971

emlékérem / Ferenc József

1

71.5.18 / 1971
71.5.19 / 1971
71.5.20 / 1971
71.5.21 / 1971

jelvény / Liszt Ferenc
jelvény / turista-, tallini
jelvény / dalos
jelvény / szakszervezeti dalostalálkozó

1
1
1
1

71.6.1 / 1971

emléktárgy / múzeumi

1

71.6.2 / 1971

emléktárgy / múzeumi

1

Áttört lyra.
Füles érem. Ferenc József arcképe mellett: 1830-1916 / FERENCZ /
JÓZSEF.
Füles érem. Av.: Liszt mellképe. Rev.: lyra.
Oroszlán tartotta zászlón: Tallin.
Áttört lyra rézlemezből, piros-fehér és kék-fehér szalagok.
Lyra körül: SZAKSZERVEZETEK / DALOSTALÁLKOZÓJA / 1961.
Egyszerű Sopron városi címer, cserép relief. A Múzeumok Központi
Gazdasági Igazgatósága soproni műtárgymásolatnak szánta.
Győri mézeskalácsminta másolata: vonat.
Mindkét oldalán kézzel festett vékony papírlapokból összeragasztott
kártyalapok. Figurális oldala geometrikusan megoldott. Csatkai Endre
szerint firenzei 18. század végi lapok. Egyik lapra ifj. Storno Ferenc
írásával: Aus Venedik, 1877.

1920 körül
1916
1963
1971
1930 körül
1961
1969
1969

71.7.1-33 / 1971

kártya / tarokk, kézzel festett

33

71.8.1 / 1971

szobaszám / Pannonia szálló

1

71.9.1 / 1971

söralátét / soproni

1

71.10.1 / 1971

embléma / soproni mezőőr

1

Domborítva ovális lapon koronás magyar címer fölött és alatt: 5110 /
MEZŐŐR. Táskára erősítve vitték.

19. század 2. fele

71.10.2 / 1971

patikaedény

1

Esztergályozott faedény, valamikor zöldre festve, oldalán aranyos
címerpajzson írás. Fedelén domborított rézlemezen női fej. Az Oroszlán
gyógyszertáré volt.

19. század 2. fele

71.10.3 / 1971

patikaedény

1

Esztergályozott fadoboz, oldalán aranyos címerpajzson elmosódott írás.

18. század vége

71.10.4 / 1971

patikaedény

1

Esztergályozott faedény, oldalán aranyozott címerpajzson elmosódott írás.
Egyszerű fedél.

18. század vége

1896

19. század vége

Kerek, öntöttvas lapon: HOTEL / PANNONIA / SZÁLLÓ / 221.
Kerek, keménypapír lap mindkét oldalán Sopron címere fölött: SOPRONI
SÖR.

18. század vége
1900 körül
1970

71.11.1 / 1971

legyező

1

Falemezekből. Kívül fém RM monogram. Belül a lemezeken feljegyzések:
egyik oldalon a lemezeken végig Russ János kottája, egyik lemezen
Goldmark Károly kottája és aláírása (s. k.). A másik oldalán lemezenként
más-mástól emléksorok.

71.12.1 / 1971

szépségflastrom

1

Fekete, vékony anyag, kék borítóján többnyelvű felírás. Német gyártmány.
A fekete anyagból kis kerek foltokat ragasztottak a nők arcukra.

71.12.2 / 1971

jelvény / detektív-

1

Kerek, nemzetiszín alapon koronás magyar címer alatt: DETEKTIV / M
KIR / RENDŐRSÉG.

1920

71.12.3 / 1971

emléktárgy / irredenta

1

Gyöngyből font szalagon koronás magyar címer alatt: EMLÉK. A Felvidék
visszacsatolása emlékére.

1938

71.12.4 / 1971

emléktárgy / irredenta

1

Gyöngyből font piros szalagon koronás magyar címer alatt: UNGVÁR.
Kárpátalja visszacsatolása emlékére.

1939

71.13.1 / 1971

bélyegző / Angyal gyógyszertár

1

Téglalapalakú gumin: ANGYAL-GYÓGYSZERTÁR / SOPRON, Ferenc
József-tér / Telefon: 567.

1920 körül

71.13.2 / 1971

pecsételő / Angyal gyógyszertár

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: ANGYAL GYÓGYSZERTÁR /
SOPRON.

1920 körül

71.13.3 / 1971

pecsételő / monogramos

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalap közepén kivehetetlen monogram
körül: B O T Y.

19. század közepe

71.13.4 / 1971

bélyegző / Angyal gyógyszertár

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: ANGYAL gyógytár / Sopron /
T. sz. ... Kelt. ...

1920 körül

71.13.5 / 1971

bélyegző / Angyal gyógyszertár

1

Téglalapalakú gumin: DOBSA MIHÁLY / ANGYAL GYÓGYSZERTÁRA /
SOPRON, SZENTHÁROMSÁG-TÉR 2. / Telefon: 567.

1930 körül

71.13.6 / 1971
71.13.7 / 1971
71.13.8 / 1971
71.13.9 / 1971

bélyegző / monogramos
pecsétlenyomat / monogramos
pecsétlenyomat / monogramos
pecsétlenyomat / Angyal gyógyszertár

1
1
1
1

A R (?) monogram.
A Ht.71.13.3 számú pecsételő lenyomata.
A Ht.71.13.6 számú pecsételő lenyomata.
A Ht.71.13.2 számú pecsétnyomó lenyomata.

71.14.1 / 1971

tagkönyv / KISZ városi bizottság

1

Bordó borítón: MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG. Belül
fényképes igazolvány Magyar György számára (a KISZ Sopron városi
bizottság póttagja).

1960

71.14.2 / 1971

ellenőrző könyv / ifjúsági verseny

1

Összehajtott kartonon nyomtatva: A KIváló Ifju Mérnök stb.
versenymozgalmak ellenőrző könyve.

1960

71.14.3 / 1971

tok / KISZ igazolványé

1

Bordó műanyagborítón: MAGYAR KOMMUNISTA / IFJÚSÁGI
SZÖVETSÉG.

1960

71.14.4 / 1971

igazolvány / A Szakma Ifjú Mestere

1

Kívül kékes, belül sárga kartonon nyomtatva: A SZAKMA IFJÚ MESTERE
cím viselőjének igazolványa. Kitöltetlen.

1960

71.14.5 / 1971

tok / KISZ igazolvány

1

Bordó műanyagon: MAGYAR / KOMMUNISTA IFJÚSÁGI / SZÖVETSÉG.

1960

71.14.6 / 1971

emléklap / ifjúmunkás

1

Fedelén kék alapon: IFJÚMUNKÁS / EMLÉKLAP 1956-1970. Belül
nyomtatvány. Az AFIT gyár adta Magyar Jánosnak.

1970

71.15.1 / 1971

emléktárgy / SFAC sportkör, jubileumi

1

Díszes dobozban fémlapon: SFAC / Soproni Footbal Club / jelvény alatt:
70 / ALKALMÁBÓL.

1970

71.16.1 / 1971

kitüntetés / kiváló dolgozó

2

71.16.2 / 1971

jelvény / kiváló dolgozó

1

Selyemmel bélelt piros dobozban. Sokágú csillagon magyar címer (1957).
Fölötte szalagon: KIVÁLÓ DOLGOZÓ.
Kis, hajtókán viselendő jelvény.

71.17.1 / 1971

tárca

1

Aranyozott, bő szegéllyel ellátott gobelin borítón elől nő, hátul férfi alak.

71.17.2 / 1971
71.17.3.1 / 1971
71.17.3.2 / 1971
71.17.4 / 1971

hajsütő
tok / tintatartóé
tintatartó
mérleg / rugós

1
1
1
1

Kétágú hajsütő vas fanyéllel.
Diólevelet és diót ábrázoló fatok.
Kis üvegtartó.
Rugós mérleg kampókkal, réz skáláján kilós és bécsi beosztás.

19. század vége
19. század
19. század vége
1900 körül

1960 körül
1960 körül
1830 körül
19. század vége
1860 körül
1860 körül
1860 körül

71.17.5 / 1971
71.17.6 / 1971

hamutartó
kés / papírvágó

1
1

71.17.7 / 1971

szelence

1

71.17.8 / 1971

szelence

1

71.17.9 / 1971

pénztárca / női

1

71.17.10.1 / 1971

táncrend / DTE

1

Zöld bársonykötés. Selyemzsinóron lógó ceruzával záródó bársonykötésű,
körte alakú könyvecske. Turista felszereléseket ábrázoló veretek.

1913

71.17.10.2 / 1971

táncrend / DTE

1

Lila bársonykötés. Selyemzsinóron lógó ceruzával záródó bársonykötésű,
körte alakú könyvecske. Turista felszereléseket ábrázoló veretek.

1913

71.17.11.1 / 1971
71.17.11.2 / 1971
71.17.12 / 1971
71.17.13 / 1971
71.17.14 / 1971

nyaklánc / szemek
nyaklánc / szemek
gomb
kabala / fillér
melldísz / darabja

3
6
6
1
1

71.17.15 / 1971

táncrend

1

71.17.16 / 1971

ládika / orvosságos

1

71.17.17 / 1971
71.17.18 / 1971
71.17.19 / 1971
71.17.20 / 1971

pénztárca / női
ruhadísz / női
ruhadísz
ruhadísz

1
2
1
1

71.18.1 / 1971

cégtábla / Takács Endre kárpitos

1

71.18.2 / 1971

reklámtárgy / kárpitos (zongora)

1

71.18.3 / 1971

kalap / strand-

1

71.18.4 / 1971

botcímke

1

Préseléssel domborított lemezen a bencés templom és Szentháromságszobor mellett: SOPRON / BENCÉS TEMPLOM.

1

Av.: Hungária és két férfialak magyar és soproni címerrel, körben:
SOPRONI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JUBILEUMI
IPARKIÁLLÍTÁSA / 1925. Rev.: Térdelő nőalak koszorúval, körben:
MOSON SOPRON ÉS ZALA IPAROSAINAK IPARI ÉRDEMEKÉRT /
Takács Endre / KÉSZÍTETTE / REMÉNYI.

71.18.5 / 1971

érem / kiállítási

Antikizáló díszekkel ellátott, öntött bronz hamutartó.
Díszes nyelű, antikizáló díszekkel ellátott, áttört pengéjű vaskok kés.
Keleties díszítéssel ellátott, díszes, felül nyíló doboz, alul három
selyemrojttal.
Keleties díszítéssel ellátott, díszes, felül nyíló doboz, alul három
selyemrojttal. Ht.71.17.7 párja.
Fémszálakkal fonott dupla zacskó, fém záródásokkal.

Rézfoglalatban kék üveg, antik női fej.
Ovális kék üveg rézkeretben.
Kerek, áttört filigrán munka.
1 filléres 1868-ból. Női apróságok között kabalaként őrizték.
Görög pénz, brossnak használták.
Selyemzsinóron függő, ceruzával záródó rózsaszín bársonnyal kötött,
szívalakú könyvecske rézveretekkel.
Tölgyfa szekrényke, belül osztva, ajtaján vasveretekkel, réz MS
monogrammal.
Matt, zöld fonalból horgolt rézzáródású tárca.
Fekete gyöngyből font, ovális alakú dísz, hosszú csüngőkkel.
Fekete gyönggyel átszőtt zsinórós munka baklókkal.
Díszes, zsinóros gombon 4 füzér gomb lóg.
Fakeretben üvegre festve zöld alapon arany folyóírással: Takács Endre /
kárpitos és díszitő / Sopron.
Kis zongora, kívül zöld plüssel, belül kék selyemmel kárpitozva.
Drótkeretre varrott, felül nyitott, szalaggal összehúzható fekete pöttyös
kartonból készített nagy kalap.

1850 körül
1850 körül
1850 körül
1850 körül
1860 körül

1850 körül
1850 körül
1850 körül
1868
19. század
1890 körül
1850 körül
1860 körül
1880 körül
1880 körül
1880 körül
1943
1907
1910 körül
1940 körül

1925

71.18.6 / 1971

emlékplakett / Soproni Munkahét

1

Faalapra erősítve Szakál Ernő bronzplakettje: fa, felül iparos címerek, alul
magyar, Sopron városi és megyei címer. Szöveg: SOPRONI MUNKAHÉT /
MINDENEK / ELŐTT ÁLL / ELŐTTEM / HŰSÉG A / FAJTÁMHOZ /
SZÉCHENYI / SOPRONI MAGYAR SZÖVETSÉG / 1943. SZEPTEMBER
5-12. / SZAKÁL. Hátul tintával Takács Endréné írásával: "Kiálitási
nyeremény meg halt sziv szél, bánatába 1952 IX. 19 mert a Házát
álamasitotág miért 40 év szorgalmasa dolgoszol velem együt Mama".

71.18.7 / 1971

reklámdia / mozi, Takács Endre kárpitos

1

Barna tónusú dián díszes karosszék alatt: Takács Endre Kárpitos és
díszítő / Sopron Uj utca 17. / Phot. Schöberl. Moziban vetítették.

1930 körül

71.18.8 / 1971

reklámdia / mozi, Takács Endre kárpitos

1

Színezett dia: kárpitozott ülőbútorok fölött és alatt: TAKÁCS ENDRE /
kárpitos és díszítő / ELŐKAPU-U. 11. Fotó: Torda, Budapest.

1935 körül

71.18.9 / 1971

reklámdia / mozi, Takács Endre kárpitos

1

Színezett dia: bútorok fölött és alatt: TAKÁCS ENDRE / KÁRPITOS ÉS
DISZITŐ / ELŐKAPU 11. Telefon: 229. Könczöl (fotó).

1935 körül

71.18.10 / 1971

reklámdia / mozi, Takács Endre kárpitos

1

Színezett dia: bútorok fölött és alatt: TAKÁCS ENDRE / KÁRPITOS ÉS
DISZITŐ / UJUCCA 17. Fotó: Geyer.

1920 körül

71.18.11 / 1971

reklámdia / mozi, Takács Endre kárpitos

1

71.18.12 / 1971

reklámdia / mozi, Takács Endre kárpitos

1

71.19.1 / 1971

szőnyegminta / SOTEX

1

Színezett dia: bútorok fölött: Takács Endre / KÁRPITOS / Uj utca 17. tel:
229. Fotó: Geyer.
Színezett dia: bútorok fölött cégjelzés.
Tűzött buklé szőnyeg, faltól-falig szőnyeg darabja, hátoldala vékonyan
apretálva. A SOTEX angol tűzőgépének első terméke.

1943

1930 körül
1930 körül
1965

71.20.1 / 1971

könyv / arany-, Soproni Iparkamara

1

Díszes papírdobozban bőrbe kötött, aranyozott könyv. Belső címlapján:
1927. A SOPRONI ÁLT IPARTESTÜLET / ÉS / SOPRONI
IPAROSSZÖVETSÉG / ARANYKÖNYVE. A székházépítésre való gyűjtés
céljából készítették. Több bejegyzéssel.

71.20.2 / 1971

tabló / Soproni Ipartestület

1

Vaskos, faragott oszlopokkal ellátott fakeretben tabló, sok fényképpel.

1935

71.21.1 / 1971

nadrág / honvéd zászlós egyenruhája

1

1940

71.21.2 / 1971

zakó / honvéd zászlós egyenruhája

1

Fekete nadrág, oldalt vékony, piros csíkkal.
Khaki színű zakó rézgombokkal, vállán aranyzsinór, gallérján bordó alapon
aranycsillag és sáv.

71.22.1 / 1971

emlékkönyv

1

Fehér, virágokkal és dombornyomással díszített fedelű emlékkönyv
behelyezhető lapokkal. Az ajándékozó nagyanyjáé volt. Több
bejegyzéssel.

1860

71.22.2 / 1971

emlékkönyv

1

Barna, egyszerű díszítéssel ellátott kartonfedél befűzhető lapokkal. Több
bejegyzéssel.

1887

71.23.1 / 1971

érem / I. világháborús

1

Többszínű selyemszalagon érem. Av.: rohamsisak körül: PRO DEO ET
PATRIA / 1914-1918. Rev.: koronás magyar címer kardokkal.

1918

1927

1940

71.23.2 / 1971

érem / irredenta, Erdély visszacsatolásakor

1

Kék selyemszalagon kerek érem. Av.: Mátyás király arcképe körül:
ERDÉLYI RÉSZEK FELSZABADULÁSÁNAK EMLÉKÉRE / 1940. Rev.:
Erdély címere körül: MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLETÉSÉNEK 500
ÉVFORDULÓJÁN / VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS
KORMÁNYZÓ ORSZÁGLÁSÁNAK XX ÉVÉBEN.

71.23.3 / 1971

érem / irredenta, Felvidék visszacsatolásakor

1

Kék-vörös selyemszalagon bronz érem. Av.: Rákóczi arcképe körül: PRO
PATRIA ET LIBERTATE RÁKÓCZI. Rev.: A / MAGYAR / FELVIDÉK /
FELSZABADULÁSÁNAK / EMLÉKÉRE / 1938.

71.23.4 / 1971

érem / szolgálati

1

Bronzkereszten fehérfém kerek alapon: X. 10 éves szolgálatért adták.

1941

1940

1938
1920 körül

71.23.5 / 1971

érem / irredenta, Délvidék visszafoglalásakor

1

Kék-sárga selyemszalagon kerek érem. Av.: Hunyadi János lovasképe
körül: HUNYADI / JÁNOS / MAGYAR DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA
EMLÉKÉRE. Rev.: Magyar, Hunyadi- és Zrínyi-címer körül: VITÉZ
NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ORSZÁGLÁSÁNAK XXII
ÉVÉBEN / 1941. Berán.

71.23.6 / 1971

érem / egészségügyi

1

Semmelweis arcképe körül: HŰSÉGGEL / A NÉP / EGÉSZSÉGÉÉRT.

1955

1900 körül

71.23.7 / 1971

érem / tűzoltó

1

Nemzetiszín szalagon kerek érem. Av.: koszorúban XV., körben: A
MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATI ÉRME.
Rev.: nagy magyar címer és tűzoltó-jelvények körül: ALAPÍTTATOTT /
1884. 15 éves tűzoltó szolgálatért adták.

71.23.8 / 1971

érdemrend / Ferenc József

1

Piros-fehér selyemszalagon áttört, kerek bronzérem: koszorúban kereszt.
Av.: Ferenc József mellképe. Rev.: 1848-1908.

1908

71.23.9 / 1971

zászló / irredenta

1

Háromszög alakú nemzetiszín zászló, mindkét oldalán koronás magyar
címerrel. Egyik oldalán bélyegzők: 1. Kolozsvár címere körül:
KOLOZSVÁR / VISSZATÉRT, 1940. 2. Postai keletbélyegző: 40. IX. 15.
15.

1940

71.23.10 / 1971

karszalag / hivatalos

1

Széles, nemzetiszín karszalag, belsejére keskenyebb vörös karszalag
varrva.

1945

71.23.11 / 1971

gyűrű / I. világháborús

1

Egyszerű vasgyűrűn: PRO PATRIA 1914. A nemesfémek begyűjtésekor
adták.

1914

1922

1950 körül

71.24.1 / 1971

érdemérem / szolgálati

2

Selyemmel és plüssel bélelt vörös papírdobozban. Zöld selymen kerek
érem. Av.: koszorúban hármashalmon kettőskereszt, felirat: A HAZÁÉRT.
Rev.: koszorúban: SI DEUS / PRO NOBIS / QUIS / CONTRA NOS /
MCMXXII. Id. Pischinger Ferenc vájár kapta.

71.25.1 / 1971

érem / szolgálati, bányász

2

Piros-fekete selyemszalagon áttört, kerek érem. Magyar és bányászcímer
körül: BÁNYÁSZ SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM.

71.25.2 / 1971

érem / szolgálati, bányász

1

A szolgálati érdemérem kis szalagja. Vörös szalagon zománcozott fém
ötágú csillagon magyar címer (1949).

1952

71.25.3 / 1971

érem / élmunkás

2

Piros papírdobozban (magyar címerrel) szalag nélkül zománcozott vörös
ötágú csillagon magyar címer (1949).

1949

71.25.4 / 1971

jelvény / élmunkás

1

Réz írásszalagon: MAGYAR ÉLMUNKÁS, 1948. Kis láncon fém ötágú
csillagon réz szakszervezeti jelvény (koszorúban sarló, kalapács, fáklya).

1948

71.26.1 / 1971

emléktárgy / I. világháborús

1

Töltényhüvelyekből összeállítva széles, kerek hamutartó, belőle
keresztbetett hüvelyekből alakult száron gyufatartó. A gyufatartó oldalain
primitív pontozott díszítés. Feliratai: Emlék, 1914 / Szerbia, 1916.

1916

71.27.1 / 1971

emléktárgy / MSZDP kongresszus

1

Zománcozott hamutartó, drapp alapon vörössel középen Biró kalapácsos
embere, körben: XXXV KONGRESSZUS / SZOC DEM PÁRT 1947.

1947

71.28.1 / 1971

palack / boros-, soproni

1

Hosszúnyakú zöld üveg, oldalán papírcímkék. 1. Lackner városképe
arannyal nyomva, a város címerei és szöveg: Zöld veltelini. 2. Készült a
Soproni Szálloda és Vendéglátó Vállalat számára.

1969

71.28.2 / 1971

palack / boros-, soproni

1

Rövidnyakú kis zöld üveg, oldalán papírcímkén az Előkapu képe mellett:
SOPRONI KÉKFRANKOS. A Csemege Vállalat csináltatta reklámcélra.

1969

71.29.1 / 1971

hamutartó / kávéház

1

Egyszerű, kerek, vaskos porcelántárca, középen kiemelkedő csonkakúp
alakú gyufatartóval, amelynek oldala recés a gyufa meggyújtására.

1900

71.30.1 / 1971

játépénz

1

Kerek érem. Av.: osztrák császári címer. Rev.: SPIEL- / MARKE.

19. század vége

1900 körül

71.30.2 / 1971

öv / zsidó kultikus

1

Kis, egyszerű díszítéssel sajtolt fémlapocskákból (á: 0,9 cm) összeállított
öv. Ismeretlen rendeltetésű zsidó kultikus tárgy. Az adományozó szerint
házasságkötéskor használták.

71.31.1 / 1971

hadifogolymunka / orosz

1

Nyeles talpon madár, mozgatható farokkal és fejjel. A madár hasából két
madzagon súly lóg, ezek mozgatásával a madár "eszik".

1916 körül

71.31.2 / 1971

hadifogolymunka / orosz

1

Tintaceruzával színezett kis félhengerekből, vászonszalagra
összeragasztott kígyó.

1916 körül

71.31.3 / 1971

hadifogolymunka / orosz

1

71.31.4 / 1971

hadifogolymunka / orosz

2

71.31.5 / 1971

legyező

1

71.32.1 / 1971

mérőüveg

1

Szélestalpú keskeny üveghenger kiöntővel és 0-tól 10 ml beosztással. A
soproni Vegyesipari Vállalat üveges részlegének első terméke.

1969

71.32.2 / 1971

kémcső

1

Egyszerű, színtelen üveg kémcső. A soproni Vegyesipari Vállalat üveges
részlegének első terméke.

1969

71.32.3 / 1971

kémcső

1

Alul kissé hegyes, színtelen üveg kémcső. A soproni Vegyesipari Vállalat
üveges részlegének első terméke.

1969

Tintával és piros ceruzával színezett kis félhengerekből vászonszalagon
összeragasztott kígyó.
Faragott kígyótöredékek.
Egyszerű legyező. Vékony bambuszlemezeken piros színezésű papíron
kínai utánzatúv virágfestés.

1916 körül
1916 körül
1880 körül

71.32.4 / 1971

üvegcső / laboratóriumi üvegidom

1

Egyszerű, színtelen üvegcső két gumicső összekötésére. A soproni
Vegyesipari Vállalat üveges részlegének első terméke.

1969

71.32.5 / 1971

üvegcső / laboratóriumi üvegidom

1

Színtelen üvegcsövekből alakított, Y alakú idom 3 gumicső
csatlakoztatására. A soproni Vegyesipari Vállalat üveges részlegének első
terméke.

1969

71.32.6 / 1971

üvegcső / laboratóriumi üvegidom

1

Színtelen üvegcsövekből alakított, + alakú idom négy gumicső
csatlakoztatására. A soproni Vegyesipari Vállalat üveges részlegének első
terméke.

1969

71.33.1 / 1971

jelvény / vörös tengerész

1

Ovális bronzjelvény. Tengerészjelvényen: VÖRÖS / HADI HAJÓRAJ.

1919

71.33.2 / 1971

jelvény / 1919. május 1.

2

Hosszú tűn rézfoglalatban papírjelvény: Biró rajza alatt: MÁJUS 1 / 1919.

1919

71.33.3 / 1971

játék / kocka

1

Kis nyélen hatszögű hasáb, pörgetős kocka. Jelzései: NA / LS / ND / SZ /
NH / T.

19. század

71.33.4 / 1971

jelvény / forradalmi, 1918

1

71.33.5 / 1971
71.33.6 / 1971

falitábla / irredenta
ing / cserkész

1
1

Ovális alapon Sződy műve (ököl és tömeg) fölött: FORRADALOM. Az
októberi forradalom emlékére.
Bádoglapra nyomtatva Papváryné Hiszekegyje.
Zöld cserkészing, hosszúujjú, réz cserkészgombokkal (liliom).

1918
1925 körül
1930 körül

71.34.1.1-19 / 1971

tanmenet / elemi iskolai kézimunka

19

Simon Ilona elemi iskolai tanítónő kézimunka-tanmenete mintadarabokkal.
18 oldal. Albumba fűzött lapokon. 1. horgolás: partedli, szoknya, öv. 2.
horgolt terítő és zsák. 3. 3 db horgolt csipke. 4. 2 db kötött pulóverminta és
1 kötött sál. 5. 3 db kötött pulóverminta. 6. kötött kesztyű, sapka, pulóver.
7. horgolt terítő, kötött zokni. 8. horgolt gallér. 9. hímzett kötény. 10. 1 db
lenvászonon: foltozás, gomblyukasztás, kötés, szövés. 11. kombiné. 12.
mellény és nadrág. 13. nagypárna és kispárna monogrammal. 14. paplan
huzattal. 15. kötény zsebekkel, steppelve. 16. rövidujjú kötött kabát. 17.
bársony fiúnadrág és rövidujjú ing. 18. horgolt terítő. 19. kislány-szoknya
és blúz.

71.34.2 / 1971

reklámtárgy / táska

1

Szürke műanyagtáska arannyal nyomott reklámszöveggel: GYŐRSOPRON MEGYEI / RUHÁZATI / KISKERESKEDELMI VÁLLALAT.

1969

71.34.3 / 1971

doboz / soproni desszertes

1

Kartondoboz, fedelén soproni részletek képével: Fő tér, Tűztorony,
Várkerület, Szanatórium, Tómalom.

1969

71.35.1 / 1971

karszalag / rendőri

1

Nemzetiszín karszalagon, fehér alapon kék kocka mellett latin és cirill
betűkkel: RENDŐRSÉG / POLICIJA.

1945

71.36.1 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

71.36.2 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

71.36.3 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

1947

71.36.4 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

71.36.5 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

71.36.6 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

71.36.7 / 1971

faragás / templomi paddíszítés

1

Lőcséről és Besztercebányáról származó gótikus fafaragások. Keményfa
alapon rozetta. Id. Storno Ferenc 1870-ben gyűjtötte.

1870

71.37.1 / 1971

kitüntetés / Signum Laudis

3

Piros-fehér selyemszalagon réz osztrák császári korona alatt kerek érem.
Av.: SIGNUM / LAUDIS. Rev.: Ferenc József.

1916 körül

71.37.2 / 1971

kitüntetés / osztrák-magyar katonai

1

Piros-fehér, rézkardokkal díszített selyemszalagon réz osztrák császári
korona alatt piros zománcozott kereszten körben: INTEGRITATI ET
MERITO.

1910 körül

71.37.3 / 1971

kitüntetés / katonai

1

Piros-fehér selyemszalagon áttört koszorú és kereszt. Av.: Ferenc József.
Rev.: 1848 / 1908.

1908

71.37.4 / 1971

kitüntetés / osztrák katonai

1

Kék-sárga selyemszalagon zománcozott réz koronás osztrák címer, 1815.
F.

1900 körül

71.37.5 / 1971

kitüntetés / katonai

1

Piros-fehér, rézkardokkal díszített selyemszalagon áttört, zománcozott
kereszt koszorúban: VER / DIENST.

1900 körül

71.37.6 / 1971

kitüntetés / katonai

1

Fekete-fehér selyemszalagon fekete zománcos kereszt. Av.: korona,
tölgyfalomb, FW 1813. Rev.: korona W 1914.

1914

71.37.7 / 1971

kitüntetés / katonai

1

Fekete-sárga selyemszalagon rézkereszten fém osztrák császári címer.

1910

71.37.8 / 1971

kitüntetés / katonai

1

Fekete-sárga selyemszalagon rézkereszten fém osztrák császári címer.
Hátfelén folyóírással: M. k. 18. / h. gy. / ezred / tiszti kara / Lähne Miksa /
Szdos / urnak / 1910.

1910

71.37.9 / 1971

kitüntetés / katonai (Károly-csapatkereszt)

1

Piros-fehér selyemszalagon áttört kereszt koszorúban. Av.: osztrák és
magyar korona alatt: C / VITAM ET SANGVINEM / MDCCCCXVI. Rev.:
GRATI / PRINCEPS ET PATRIA / CAROLUS / IMPET REX.

1916

71.38.1 / 1971

sapka / diák

1

Barna bársonysapka fekete ellenzővel, tetején posztó erdészjelvény, elől
az iskola fémjelvénye.

1960 körül

71.39.1.1 / 1971

gázálarc

1

71.39.1.2 / 1971
71.39.2 / 1971
71.39.3 / 1971
71.39.4 / 1971

zsák / gázálarcé
csizmahúzó
légycsapó
cigarettatöltő

1
1
1
1

Egyszerű, gumírozott anyagból készült gázálarc. Kerek fém gázvédő
kosárral.
Vászonzsák.
Durva faragású keményfa csizmahúzó.
Hosszú boton széles bőrdarab.
Esztergályozott, keskeny fatöltő, fémhüvely.

1940
1940
1930 körül
1930 körül
1930 körül

71.39.5 / 1971

mozsár

1

Vasmozsár két füllel, oldalán: Durch Krieg / zum Sieg. 1916. A
"rézmozsarat-vasmozsárért" mozgalom keretében adták, amikor háborús
célokra begyűjtötték a színesfémeket.

71.39.6 / 1971

tejesüveg / uradalmi

1

Színtelen, nagy, szélesszájú tejesüveg oldalán: GYŐRI PÜSPÖKSÉG
FERTŐRÁKOSI / GAZDASÁGA / GÜMŐKÓRMENTES / TELJES TEJ.

1930 körül

71.40.1 / 1971

fényképalbum

25

Díszes, rézveretes bőrkötésben szépen paszpartúzott 25 fénykép, főleg
Rupprecht felvételei. Többségüket az ajándékozó meghatározta. 25 lapos.

1890 körül

71.40.2 / 1971

fényképalbum

26

Díszes, NEMZETI / ARCZKÉP / ALBUM feliratos bőrkötésben szépen
paszpartúzott 26 lapon 40 fénykép ovális keretben koronás magyar címer
alatt, névmegjelöléssel.

1860 körül

71.41.1 / 1971

zászló / Kulturális szemle

1

Kék-fehér zsinórzattal kék selyemzászló, háromszög alakú. Fehér felirata:
ORSZÁGOS / NEMZETISÉGI / FESZTIVÁL / KESZTHELY / 19 / 63 /
JÚNIUS / 15. A szövetkezeti német tánccsoport nyerte.

1963

71.41.2 / 1971

emlékplakett / Kapuvári Honismereti Napok

1

Barnára égetett cseréprelief. Szarvas és Kapuvár címere mellett:
KAPUVÁR / 1969 / HONISMERETI NAPOK IV.

1969

71.42.1 / 1971

nadrág / fegyőr

1

71.43.1.1 / 1971
71.43.1.2 / 1971

huzat / pólyahuzat / pólya-

1
1

Egyszerű, sötétkék posztónadrág. A kőhidai fegyőrök ünnepi
egyenruhájából.
Rózsaszínű vászonhuzat, kívül fehér csipke.
Rózsaszínű vászonhuzat, kívül fehér csipke.

71.44.1 / 1971

ruha / női estélyi

1

Fekete selyem alsórész, fekete tüll és csipke, apró fekete flitterekkel.

1900 körül

71.45.1 / 1971

pecsétnyomó

1

1900 körül

71.45.2 / 1971

klisé / 100 éves múzeum

1

71.45.3 / 1971
71.45.4 / 1971
71.45.5 / 1971

bélyegző / lengyel katonai
pecsétnyomó / fertőendrédi uradalom
bélyegző / lengyel katonai

1
1
1

71.45.6 / 1971

pecsétlenyomat / Sopron város

2

71.45.7 / 1971

klisé / katonai

1

71.45.8 / 1971

korona / Hadsegélyező Hivatal kiadása

2

Téglalapalakú rézalapon korona mellett: H. K. T.
Sterbenz Károly rajza után: a múzeum homlokzata körül: 100 ÉVES A
SOPRONI MÚZEUM 1867-1967 / SOPRON / 1967. V. 25-27.
Rézalapon lengyel sas körül: SKLADNICA MATERIALU INT NR 19.
Rézalapon M. SCHÖNBERGER / ENDRÉD P. PETŐHÁZI GYÁR.
Lengyel sas körül: KOKENDA GARNIZONO / A HUNBISZOWIE (?).
Sopron város 14. századi pecsétjéről, melyet a Soproni Levéltárban
őriznek, készített levonat.
Falapra erősített fémklisé: kard, sisak, tölgyfalomb.
Üveg magyar korona, aljára ragasztott színes papíron szöveg. Az
Auguszta alap javára lehetett vásárolni.

71.46.1 / 1971

festmény / brennbergi részlet

1

Brennbergi lakóházakat ábrázoló olajfestmény kartonon. Hátul jelezve:
Bierhamm (?) Mihály, 1928.

1928

71.47.1 / 1971

írógép

1

Fadobozban a legrégebbi típusú írógép. Betűi egy forgó hengeren,
melynek mozgatását a sakktábla-szerű betűsor fölötti kereső irányítja.
Jelzése: MIGNON / AEG.

1870 körül

1916

1940 körül
1900 körül
1900 körül

1967
1939
1900 körül
1939
1971
1940 körül
1916 körül

71.48.1 / 1971

láda / Petőháza község

1

71.48.2 / 1971

bélyegző / Petőháza község

1

71.48.3 / 1971

tapper

1

71.49.1 / 1971

katonaláda

71.49.2 / 1971

Egyszerű, pácolt, felül nyíló faláda, belül kis rekesszel. A község iratait,
pecsétjét és pénzét őrizték benne. Az ajándékozó nagyapja használta
utoljára mint bíró.

1920 körül

Keletbélyegző. Nagy rézalapon: PETŐHÁZA. A kelet-rész hiányzik.
Tinta itatására használt hengeres fatapper. Petőháza község irodájában
használták.

1920 körül

1

Feketére festett, egyszerű, felül nyíló faládán: 76. Inf. Regt. / Johann Hiller.

1900 körül

katonaláda

1

Egyszerű, feketére festett, felül nyíló faláda elején: K. u. K. Inft. Regt. No.
76. / Obrlt. / Závár Johann.

1900 körül

71.50.1 / 1971

névtábla / iskolai

1

Fehérre festett ovális alapon angyalos koronás címer körül:
REFORMÁTUS ELEMI / NÉPISKOLA.

1930 körül

71.51.1 / 1971

rózsafüzér / ferences szerzetesé

1

Fémláncon fagolyócskák az ima sorrendjébe rendezve, fafeszület. Derékra
csavarva hordták a minoriták.

1940 körül

71.52.1 / 1971

edény / fagylaltvivő

1

71.52.2 / 1971

mérőeszköz / Zollstok

1

Egyszerű, barnára festett hengeres bádogedény, felül kis fogóval, belül
egy polccal. Oldalán nyílik. Fagylalt szállítására használták.
Réz, összehajtogatható vessző, 32-100 cm beosztással.

1920 körül

1900 körül
1900 körül

71.53.1 / 1971

fényképalbum

15

Egyszerű, szürke kartonlapok piros zsinórral összefűzve 15 lapon
egyenként 4 fényképnagyítás Bors László és Entzbruder Dezső
temetéséről. Szombathely és Sopron, 1959. III. 20-21.

71.53.2 / 1971

fénykép / iskolai csoporkép

1

Iskolai csoportkép. Fölülről a 2. sorban, jobb szélen Bors András.

1900 körül

71.53.3 / 1971

fénykép / iskolai csoporkép

1

Elemi iskolai csoportkép. A földön ülő sorban balról a 2. Bors András.

1900 körül

71.53.4 / 1971

fénykép / Bors László és Pál (gyermekkori)

1

71.53.5 / 1971
71.53.6 / 1971

fénykép / női kettős portré
fénykép / Entzbruder Dezső

1
1

71.53.7 / 1971

játék / iskolai geometriai

8

Színespapírral díszített papírdobozban falemezből kivágott mértani
alakzat, s hozzá 6 kis kocka. A kockákat tologatni az alapon volt a feladat.

1946

71.53.8 / 1971

igazolvány / autóbuszbérlet, Bors András

2

Kis műanyag borítóban budapesti autóbuszbérlet Bors András arcképével.

1970

71.53.9.1 / 1971

emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség

1

Műnyomó papírra nyomott meghívó, fedőlapján rézlemez KISZ-embléma.

1968

71.53.9.2 / 1971
71.53.9.3 / 1971
71.53.9.4 / 1971
71.53.9.5 / 1971
71.53.9.6 / 1971

emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség

1
1
1
1
1

Könyvjelző eseménynaptárral, emblémával.
Meghívó a KISZ KB fogadására.
A KISZ KB ünnepi ülésének helyjegye.
Felszólítás a kitüntetések viselésére.
A fogadás helyjegye.

1968
1968
1968
1968
1968

Két álló kisgyerek, úti öltözéknem nagy sapkával. Bors László és Pál
öccse.
Fémlemezre nagyított fénykép, a Bors család két női tagja.
Entzbruder Dezső jobbranéző, könyöklő mellképe.

1959

1900 körül
1880 körül
1913

71.53.9.7 / 1971
71.53.9.8 / 1971
71.53.9.9 / 1971
71.53.9.10 / 1971

emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség
emléktárgy / KISZ jubileumi ünnepség

1
1
1
1

Útmutatás a KISZ KB ünnepi ülésére.
Meghívó a KISZ KB fogadására.
KISZ-emblémás nyalóka.
Ünnepi, felbélyegzett boríték.

1968
1968
1968
1968

71.53.10 / 1971

album / KISZ 50 éves jubileumi

1

Szürke vászonkötésbe kötve Az Ifjú Proletár 1. számának facsimiléje.

1968

71.53.11 / 1971

brossúra / KISZ jubileumi

1

71.53.12 / 1971

brossúra / KISZ jubileumi

1

Nyomtatvány. Hűség a néphez, hűség a párthoz. Fejezetek a magyar
kommunista ifjúsági mozgalom fél évszázados történetéből. 77. p.
Nyomtatvány. Fél évszázados harc az ifjúság szolgálatában. 140. p.

1968
1968

71.53.13 / 1971

album / dísz-, KISZ jubileumi

1

A KISZ 50 éves jubileumi ülésének díszes fényképes albuma. Borítóján:
Hűség a néphez, hűség a párthoz. Ötvenéves a magyar kommunista
ifjúsági mozgalom. A 27. oldalon a parlamenti díszülés veterán vendégei
között az első sorban jobbról az 5. Bors András.

71.53.14.1 / 1971

oklevél / KISZ érdemérem

1

A KISZ 50 éves jubileumára kiadott KISZ érdemérem oklevele nyomtatva,
Bors András nevére kiállítva. Méhes Lajos első titkár sk. aláírása.

1968

71.53.14.2 / 1971

tok

1

Piros műanyag borító. Rajta: KISZ-jelvény alatt felirat: KISZÉRDEMÉREM.

1968

71.53.15 / 1971

tagkönyv / MSZMP

1

Piros vászonkötésű könyvecske, címlapján MAGYAR / SZOCIALISTA /
MUNKÁSPÁRT. Bors András könyve fényképével. 61 oldal.

1957

71.53.16 / 1971

oklevél / Magyar Pedagógiai Társaság tagfelvétel

1

Műanyag papíron díszes nyomtatvány, oklevél Bors András felvételéről a
Magyar Pedagógiai Társaságba.

1968

71.53.17.1 / 1971

jelvény / Aranydiplomás pedagógus

1

A Pedagógus Szakszervezet zománcozott jelvénye alatt: 50 / ÉV /
DIPLOMÁS PEDAGÓGUS.

1967

71.53.17.2 / 1971

oklevél / tanító aranydiploma

1

Bordó műanyag kötésben címlapján magyar címer (1957) alatt:
DÍSZOKLEVÉL / 50. Belül nyomtatott Aranyoklevél Bors András tanító
nevére kiállítva.

1967

71.53.18 / 1971

igazolvány / Felszabadulási kitüntetésé

1

Bordó műanyag borítóban a felszabadulás 20. évfordulójára kiadott
MSZMP kitüntetés igazolványa Bors András nevére kiállítva.

1965

71.53.19.1 / 1971

plakett / Tanácsköztársaság 50 éves jubileuma

1

71.53.19.2 / 1971

doboz / plaketté

1

71.53.20.1 / 1971

érdemérem / KISZ

1

71.53.20.2 / 1971

doboz / érdeméremé

1

71.53.21.1 / 1971

jelvény / szakszervezeti arany-

1

71.53.21.2 / 1971

jelvény / szakszervezeti arany-

1

Renner kerek bronzplakettje: Kun Béla feje körül: A MAGYAR
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 50. ÉVFORDULÓJÁRA.
Piros, selyembéléses doboz.
Kék selymen áttört, zománcozott érem: KISZ-jelvény körül: HŰSÉG A
NÉPHEZ / HŰSÉG A PÁRTHOZ.
Bordó tok.
Piros selyemszalagon zománcozott, aranyozott SZOT-jelvény:
vöröscsillagon nemzetiszín alapon kalapács, kalász, körző.
Az aranyjelvény kicsi párja selyemszalagon.

1968

1969
1969
1968
1968
1969
1969

71.53.21.3 / 1971

doboz / szakszervezeti aranyjelvényé

1

Selyemmel bélelt bordó doboz.
Műnyomó papíron színes nyomtatvány: a SZOT kitüntető
aranyjelvényének oklevele Bors András nevére kiállítva.
Szürke műanyagborító.
Vörös selyemszalagon kerek érem. Av.: vöröskatona mellett: 1919-1959.
Rev.: TANÁCSKÖZTÁRSASÁGI / EMLÉKÉREM.
Selyemmel bélelt piros doboz.
Piros kötésben a Tanácsköztársasági emlékérem igazolványa Bors András
nevére kiállítva.

71.53.21.4 / 1971

oklevél / szakszervezeti aranyjelvény kitüntetésé

1

71.53.21.5 / 1971

tok / oklevélé

1

71.53.22.1 / 1971

emlékérem / Tanácsköztársasági

1

71.53.22.2 / 1971

doboz / emlékéremé

1

71.53.22.3 / 1971

igazolvány / Tanácsköztársasági emlékéremé

1

71.53.23.1 / 1971

emlékérem / Felszabadulási Jubileumi

1

Nemzetiszín szegélyes vörös selyemszalagon aranyozott, zománcozott
sokágú csillagon koszorúban vörös alapon: 1945 / 1970.

1970

71.53.23.2 / 1971
71.53.23.3 / 1971

emlékérem / Felszabadulási Jubileumi
doboz / emlékéremé

1
1

Az emlékérem kicsi párja.
Selyemmel bélelt piros doboz.

1970
1970

71.53.23.4 / 1971

oklevél / Felszabadulási Jubileumi Emlékérem

1

Piros műanyag borítóban műnyomó papíron díszes nyomtatvány: a
Felszabadulási Jubileumi Emlékérem oklevele Bors András nevére
kiállítva.

1970

71.53.23.5 / 1971

igazolvány / Felszabadulási Jubileumi Emlékérem

1

Átlátszó műanyag borítóban a Felszabadulási Jubileumi Emlékérem
igazolványa Bors András nevére kiállítva.

1970

71.53.24 / 1971

jelvény / IV. Egyetemes nevelésügyi kongresszus

1

Ovális alapon zománcozott nemzeti szalag és pedagógusjelvény alatt:
1848-1948 / IV / EGYETEMES / NEVELÉSÜGYI / KONGRESSZUS /
BUDAPEST.

1948

71.53.25 / 1971

jelvény / pedagógus szakszervezeti

1

71.53.26 / 1971

jelvény / Kommunista Ifjúsági Szövetség

1

71.53.27.1 / 1971

jelvény / KISZ jubileumi

1

71.53.27.2 / 1971

jelvény / KISZ jubileumi

1

Vörös és nemzetiszínű selyemkokárdán kerek, zománcozott jelvény: KISZ
embléma körül: HŰSÉG A NÉPHEZ / HŰSÉG A PÁRTHOZ.

1968

71.53.28 / 1971

irattartó / KISZ

1

Piros, műanyag irattartó. A KISZ KB 50 éves jubileumi üléseinek vendégei
kapták.

1968

71.54.1 / 1971

mozireklám / Horváth szabó

1

Szövetek fotója mellett: HORVÁTH IVÁN / szabómester / Széchenyi tér
2. / Széchenyi palota.

71.54.2 / 1971

mozireklám / Horváth szabó

1

71.54.3 / 1971

mozireklám / Schöbel fodrász

1

71.54.4 / 1971

mozireklám / Baumann kőfaragó

1

Tűn, kerek, zománcozott érem: kék alapon nyitott könyvön: M. P. / Sz. Sz.,
fáklya.
Vörös és nemzetiszínű zászlón: 1919 / 1957 / KISZ.
Vörös és nemzetiszínű selyemkokárdán kerek, zománcozott jelvény: KISZ
embléma körül: HŰSÉG A NÉPHEZ / HŰSÉG A PÁRTHOZ.

Szövetek fotója mellett: HORVÁTH IVÁN / szabómester / Széchenyi tér
2. / Széchenyi palota.
Nyomtatott reklámszöveg: Schöbel fodrász.
Síremlék alatt: SÍREMLÉK / KŐFARAGÓ MUNKA / BAUMANN / SOPRON
/ KŐFARAGÓ TÉR 5.

1969
1969
1969
1959
1959
1959

1946
1957
1968

1940 körül
1940 körül
1940 körül
1930 körül

71.54.5 / 1971

mozireklám / Priznyák fényező

1

Kerékpár mellett: PRIZNYÁK / LÁSZLÓ / FÉNYEZŐ / KERÉKPÁR
DUKOZÁS / POZSONYI-ÚT 18.

1940 körül

71.54.6 / 1971

mozireklám / Cmarits festő

1

C betűben: CMARITS / CÉGTÁBLA- / SZOBAFESTŐ ÉS / MÁZOLÓ /
Várkerület 4.

1940 körül

71.54.7 / 1971

mozireklám / Reuter táskás

1

Nőalak és táskák alatt: GYÖNYÖRŰ TÁSKÁK / REUTER-nél / SZINHÁZ
UTCA 7.

1940 körül

71.54.8 / 1971

mozireklám / Argiroff fagylaltos

1

Fagylaltoskocsi alatt és fölött: OKOS LEGYEN / ARGIROFF
FAGYLALTOT EGYEN!

1940 körül

71.54.9 / 1971

mozireklám / Nemzeti Segély

1

Kéz fölött: SIESS! / ADJ! / SEGÍTS! A kéz mellett: Hadifoglyainkon /
Kórházainkon / és / Betegeinken.

1947 körül

71.54.10 / 1971

mozireklám / Eperjessy műszaki bolt

1

71.54.11.1 / 1971
71.54.11.2 / 1971

mozireklám / sör
mozireklám / sör

1
1

71.54.12 / 1971

mozireklám / Sopronmegye újság

1

71.54.13 / 1971
71.54.14 / 1971

mozireklám / Wrana hanglemezes
mozireklám / Hadisegélyező

1
1

71.54.15 / 1971

mozireklám / kályha

1

71.54.16 / 1971

mozireklám / Soproni Állatbarát Egyesület

1

71.54.17 / 1971

mozireklám / Schöbel fodrász

1

71.54.18 / 1971

mozireklám / Wanek kenyérgyár

1

71.54.19 / 1971

mozireklám / MKP

1

Plakát az 1947. évi választásokra: A Kisemberek magántulajdonát védi a
MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT.

1947

71.54.20 / 1971

mozireklám / MKP

1

Plakát az 1947. évi választásokra: Kossuth, Rákóczi, Petőfi zászlajával.

1947

71.54.21 / 1971

mozireklám / MKP

1

1947

71.54.22 / 1971

mozireklám / MKP

1

71.54.23 / 1971
71.54.24 / 1971

mozireklám / IBUSZ
mozireklám / MDP

1
1

71.54.25 / 1971

mozireklám / Pétervári sportüzlet

1

Plakát: A TETTEK PÁRTJA / A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT.
Plakát: JÓLÉT REND FÜGGETLENSÉG / MAGYAR KOMMUNISTA
PÁRT.
Vonat mellett IBUSZ embléma.
Plakát: ÉLJEN / A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA.
Sportolók mellett: PÉTERVÁRI / SPORT / SOPRON / MÁTYÁS KIRÁLY
U. 3.

71.54.26 / 1971

mozireklám / Joó vendéglő

1

Műszaki cikkek alatt: LEGOLCSÓBBAN / EPERJESSYNÉL /
VÁRKERÜLET 80.
ÖN IS KÉRTE / A JÓ MINŐSÉGET, / TEHÁT: / KÓSTOLJA MEG
Soproni sör képe alatt: SOPRONI / SÖR.
Sopronmegye egyik száma mellett: ÉRTED / CSALÁDODÉRT / A
BÉKÉÉRT / HARCOL.
HANGLEMEZ / vétel-csere-eladás / WRANA / VÁRKERÜLET 72.
Katona felett: GONDOLJ RÁM!
Cserépkályha mellett: A CSERÉPKÁLYHÁKAT A / TERMOKOKSZ /
BETÉT / TESZI / GAZDASÁGOSSÁ.
Madarakat etető gyermek mellett: Nyissátok meg szíveteket / az állatoknak
/ Tagok jelentkezése Lenck cégnél Várkerület / vagy Nádorfasor 13.
Reklámszöveg, Schöbel Ede / uri és női fodrász / Ógabonatér 36.
Sopron / legtisztább, / legmodernebb / sütőüzeme / a / WANEK
kenyérgyár.

Vendéglőportálon: JOÓ JÓZSEF / "JÓBARÁTOK" VENDÉGLŐJE / UJ
UTCA 28.

1940 körül
1940 körül
1940 körül
1949
1948
1942
1940 körül
1930 körül
1930 körül
1940 körül

1947
1949
1949
1940 körül
1940 körül

71.54.27 / 1971
71.54.28 / 1971

mozireklám / mezőgazdasági
mozireklám / Schwartz divatárus

1
1

Hogy áll / a mezőgazdasági / VERSENY / a megyében?
SCHWARTZ JÓZSEF VÁRKERÜLET 61. Kötöttáru reklám.
SCHWARTZ JÓZSEF VÁRKERÜLET 61. Selyemharisnya és fehérnemű
reklám.
Segitsd! / A "SZABAD NÉP" / HÁZÁNAK FELÉPITÉSÉT!
A gázhűtőszekrény képe és reklámszöveg.
Nagy-Magyarországban az 1939. évi Magyarország primitív rajzolású
térképén: MDM.

71.54.29 / 1971

mozireklám / Schwartz divatárus

1

71.54.30 / 1971
71.54.31 / 1971

mozireklám / a Szabad Nép gyűjtés
mozireklám / gázhűtő

1
1

71.54.32 / 1971

mozireklám / MDM

1

71.54.33 / 1971

mozireklám / Kalmár írógépkereskedő

1

Continental gép alatt: KALMÁR irógépszaküzlet, / Mátyás király-u. 5. /
Telefon: 120.

1940

71.54.34 / 1971

mozireklám / bioszkóp

1

A Nemzetőr 1906. évi egyik számából fényképezve a Bioskóp pajzán
képet reklámoz.

1946

71.54.35 / 1971

érem / Diebold, soproni kiállítási

1

Av.: a Tűztorony előtt férfi fényképezőgéppel. Rev.: A MAGYAR
AMATŐR / FÉNYKÉPEZŐK OR- / SZÁGOS SZÖVET- / SÉGÉNEK /
SOPRONI CSOPORTJA / 1936.

1936

71.54.36 / 1971

érem / Diebold, soproni kiállítási

1

71.54.37 / 1971

érem / Diebold, soproni kiállítási

1

71.54.38 / 1971

érem / sportdíj

1

71.54.39.1 / 1971
71.54.39.2 / 1971

érem / Diebold, kiállítási
doboz / éremé

1
1

71.54.40.1 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Bronzplakett. IV. NEMZETKÖZI / KIÁLLÍTÁS / BUDAPEST / 1936. Másik
oldalán virág alatt: MAGYAR AMATŐR / FÉNYKÉPEZŐK / ORSZÁGOS /
SZÖVETSÉGE.

1936

71.54.40.2 / 1971

doboz / éremé

1

Piros papírdoboz.

1936
1935

Bronzplakett: fényképezőgép, virágot tartó kéz mellett: SOPRONI /
FOTOKLUB / 1902-1942.
A soproni 1925. évi iparkiállítás érem, Diebold soproni fotós kapta.
Nyolcszögletű érem. Av.: diszkoszvető mellett: ÉP ÉSZ / EDZETT /
TESTBEN ÉL. Rev.: koszorúban 1913. VI. 16. Diebold Károlyé volt.
Bronzplakett. Nikét tartó férfi alatt: PHOTO SOPRON 1930. Koszorú.
Bársonnyal és selyemmel bélelt piros doboz.

1948
1941
1941
1949
1940
1939

1942
1925
1913
1930
1930

71.54.41 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek érem. Av.: Magyar törzsfő körül: MAGYAR AMATŐR
FÉNYKÉPEZŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Rev.: 30 / ÉVES /
JUBILÁRIS / KIÁLLÍTÁS / 1935.

71.54.42 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Háromszög alakú bronzplakett. Fényképező férfifej alatt: MAGYAR
AMATŐR FÉNYKÉPEZŐK ORSZ. SZ.

71.54.43 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Feketére lakkozott falapra erősített kerek bronzplakett. Arató férfi alatt:
MAOSZ / BÉKÉSCSABAI CSOPORTJA.

1936

71.54.44.1 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek bronzplakett. Csikós körül: DEBRECEN A MAGYAR
FOTOKULTURÁÉRT. Hátlapjára vésve: IV. orsz. kiállitás.

1936

71.54.44.2 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek bronzplakett. Csikós körül: DEBRECEN A MAGYAR
FOTOKULTURÁÉRT. Hátlapjára vésve: IV. orsz. kiállitás.

1936

71.54.45 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek "aranyérem". Csikós körül: DEBRECEN A MAGYAR
FOTOKULTURÁÉRT.

1935

1940 körül

Kerek bronzérem. Csikós körül: DEBRECEN A MAGYAR
FOTOKULTURÁÉRT. Hátlapjára vésve: 1934.

71.54.46 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

71.54.47.1 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

71.54.47.2 / 1971

lap

1

71.54.48 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

71.54.49 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Falapra erősített kerek bronzplakett fakeretben: Leányfej. Alatta
bronzlapon: MAOSZ szekszárdi csoportja / orsz. kiállítása / 1934.

1934

71.54.50 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Négyzetes bronzplakett. Nőalak Szeged címerével és fényképezőgéppel
körben: M.A.O.SZ. SZEGEDI CSOPORTJA I. NEMZETKÖZI MŰVÉSZI
FÉNYKÉPKIÁLLITÁS.

1935

71.54.51 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek fülesérem. Av.: nőalak fényképezőgéppel, körben: THE
INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SALON OF JAPAN 1931. Rev.:
Japán írás, 1931.

1931

71.54.52.1 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek fülesérem. Av.: fényképező, térdelő nőalak körül: THE FOURTH
INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SALON OF JAPAN 1930. Rev.:
Japán írás, 1930.

1930

71.54.52.2 / 1971

doboz / éremé

1

71.54.53 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

71.54.54 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Av.: 1-ER SALON INTERNATIONAL / D" ART PHOTOGRAPHIQUE /
PRINCIPAUTE DE MONACO / 1937. Rev.: koszorúban üres kör a név
számára.

1937

71.54.55.1 / 1971

érem / Diebold, kiállítási

1

Kerek érem. Av.: koszorúban klasszikus oszlopcsarnok. Rev.: körben:
AGRUPACIO FOTOGRAFICA / DE CATALUNYA. Középen vésve:
MEDALLA DO MERIT / Karl Diebold / III SALO INTERNATIONAL / D"
ART FOTOGRAFIC / BARCELONA / 1935.

1935

71.54.55.2 / 1971

doboz / éremé

1

Vörös, kék bársonnyal bélelt doboz.

1935

71.54.56 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

Kartonpapír, nyomtatvány. A Festőköz látképe mellett: II. / NEMZETKÖZI /
MŰVÉSZI / FÉNYKÉP- / KIÁLLITÁS / SOPRON 1932. Oklevél Diebold
Károlynak (Elismeréssel tüntette ki...). Aláírások.

1932

71.54.57 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

Merített papír, nyomtatvány. Kétlapos oklevél. Címoldalán Sopron címere
mellett: III. / NEMZETKÖZI MŰVÉSZI / FÉNYKÉP / KIÁLLITÁS / SOPRON
/ 1934. Szept. 16. - okt. 7. Belül Diebold Károly elismerő oklevele.

1934

71.54.58 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A Soproni ipar 100 éve kiállítás elismerő oklevele Diebold Károly
fényképészmester számára. Merített papíron.

1948

Kerek bronzérem. Av.: Győr látképe és a vaskakas mellett: MAOSZ
GYŐR. Rev.: 1937.
Falap, rajta kék plüssalap az érem számára.
Márványlapra erősített kerek fehérfém plakett: az Avas látképe körül:
MISKOLCI MAOSZ CSOPORT / 1935.

Japán feliratú, bársonnyal bélelt fadoboz.
Av.: pillangó alatt: FOCUS. Rev.: "FOCUS" / FOTOSALON / 1935 / K.
DIEBOLD.

1934
1937
1937
1935

1930
1935

Selyemmel fűzött, négylapos oklevél magyar és latin nyomtatvány, a
MAOSZ III. nemzetközi művészi fénykép-kiállításának elismerő oklevele
Diebold Károly számára.

71.54.59 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

71.54.60 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

71.54.61 / 1971
71.54.62 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási
oklevél / Diebold, kiállítási

1
1

71.54.63 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

71.54.64 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A debreceni fotóklub I. nemzetközi fénykép-kiállításának elismerő oklevele
Diebold Károly számára.

1938

71.54.65 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A debreceni fotóklub országos kiállításának oklevele aranyéremről Diebold
Károly számára.

1935

71.54.66 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A Debreceni Fotoclub kiállításának díszoklevele Diebold Károly számára.

1934

71.54.67 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A Debreceni Fotoclub kiállításának oklevele bronzéremről Diebold Károly
számára.

1934

71.54.68 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A Debreceni Fotoclub kiállításának oklevele bronzéremről Diebold Károly
számára.

1936

71.54.69 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A MAOSZ győri kiállításának oklevele a versenyen kívül részvevő Diebold
Károly számára.

1933

71.54.70 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A magyaróvári amatőr fényképészek kiállításának díszoklevele Diebold
Károly számára.

1930

71.54.71 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A MAOSZ miskolci kiállításának oklevele ezüstéremről Diebold Károly
számára.

1935

71.54.72 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A MAOSZ szegedi kiállításának aranyoklevele Diebold Károly számára.

1934

71.54.73 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A MAOSZ szegedi kiállításának oklevele bronzéremről Diebold Károly
számára.

1935

71.54.74 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A MAOSZ szekszárdi kiállításának oklevele bronzéremről Diebold Károly
számára.

1934

71.54.75 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A szolnoki cserkészek fotókiállításának elismerő oklevele Diebold Károly
számára.

1935

71.54.76 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

A mulhousei Amical fotóklub nemzetközi kiállításának francia nyelvű
oklevele Diebold Károly számára.

1930

71.54.77 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

Merített papíron szecessziós nyomtatvány. A salzburgi nemzetközi
fotókiállítás német nyelvű oklevele Diebold Károly számára.

1929

71.54.78 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

Műnyomó papíron. A berlini Fotofreund fotókiállításának német nyelvű
oklevele Diebold Károly számára.

1927

Nyomtatvány, a MAOSZ magyar-osztrák háborús emlékfénykép
kiállításának emlékérméről oklevél Diebold Károly számára.
A MAOSZ pályázati elismerő oklevele Diebold Károly számára.
A MAOSZ pályázati ezüstérem oklevele Diebold Károly számára.
A MAOSZ békéscsabai kiállításának oklevele bronzéremről Diebold Károly
számára.

1933
1934
1932
1931
1936

Az osztrák amatőr fényképészek szöv. bécsi kiállításának német nyelvű
oklevele Diebold Károly számára.

71.54.79 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

71.54.80 / 1971

oklevél / Diebold, kiállítási

1

71.54.81 / 1971

bélyegzőpárna / Diebold Károlyé

1

71.54.82 / 1971

bélyegző / Diebold Károly

1

71.54.83 / 1971

bélyegző / Diebold Károly

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Fényképezte: Diebold Károly /
Sopron.

1935 körül

71.54.84 / 1971

bélyegző / Diebold Károly

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Ez a kép csak a fényképező
nevének / feltüntetése mellett közölető.

1937 körül

71.54.85 / 1971

bélyegző / Diebold Károly

1

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: DIEBOLD FOTO / SOPRON.

1940 körül

71.54.86 / 1971

bélyegző / Diebold Károly

1

71.54.87 / 1971
71.54.88 / 1971

védjegy / Diebold Károly
fotóorsó / Diebold Károly

20
3

71.54.89 / 1971

oklevél / Diebold Károly, FIAP

Az osztrák amatőr fényképész klub kiállításának német nyelvű oklevele
Diebold Károly számára.
Egyszerű fémdobozban festékes textilpárna.
Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: Photo: DIEBOLD / SOPRON,
(Hungária) / Titel:

Esztergályozott fanyél, téglalapalakú gumin: DIEBOLD FOTO / Sopron,
Mátyás kir. u. 1.
Védjegycímke. Keskeny papírcsíkon: FOTO: DIEBOLD, SOPRON.
Fém fotóorsón elfényképezett fimnegatív. Keskenyfilm.

1934
1930
1930
1930 körül

1930 körül
1930 körül
1940 körül

2

Szürke alapon nyomtatvány, melyben a FIAP (FEDERATION
INTERNATIONALE DE L" ART PHOTOGRAPHIQUE elismeri, hogy
Diebold Károlyt felvette tagjai sorába és feljogosítja az Artiste FIAP
(AFIAP) cím használatára. Francia nyelvű. Dátum: Berne, 15. Fév. 1957.
Mellette gépelt francia nyelvű kísérőlevél.

1957

1911

71.55.1 / 1971

oklevél / Thirring Gusztávé DTE-től

1

Díszes, zöld bőrbe kötve egyedileg festett és írt oklevél. Díszes keretben
felül Fraknó, oldalt nőalak, turistafelszerelés. Lent Thirring lakóháza,
Sopron látképe. Középen az oklevél a DTE pecsétjével festve. A Dunántúli
Turista Egyesület Thirring Gusztáv dr.-t Tiszteletbeli elnökéül választja.
Aláírások: ... Hatvan Ferenc, Taizs Károly. Czeike A. festette.

71.55.2 / 1971

doboz / oklevélé

1

Zöld papírdoboz.

1911

18

Díszes, kulcsra záródó, bőrkötéses fadoboz, fedelén rézveretekkel,
hamisdrágakövekkel és Flandorffer zománcozott réz monogramjával. Belül
díszes címlap allegóriákkal, soproni részletekkel, 1 oldal üdvözlő írás és 15
oldalon aláírások. A soproni polgárok üdvözlik Flandorffer Ignácot abból az
alkalomból, hogy a cs. kir. korona rend 3. fokozata kitüntetést kapta. A
grafika Hauser Károly, a könyvkötés L. Groner soproni könyvkötő munkája.

1871

6

Díszes, barna bőrkötéses táblában 5 kartonlapra kasírozott, díszes keretű
lapon üdvözlő irat és aláírások. Dr. Emresz Károlyt üdvözlik abból az
alkalomból, hogy 40 éve él Sopronban. A grafika Hauser Károly munkája.
A bőrkötésen berakások és Emresz monogramja.

1879

71.56.1.1-18 / 1971

71.57.1.1-6 / 1971

üdvözlő irat / Flandorffer Ignáchoz

üdvözlő irat / Dr. Emresz Károlyhoz

71.58.1 / 1971

tabló / Sopron város tisztikara

1

Vászonra díszes keretben, ovális alapon kasírozott ovális fényképek.
Középen a város tisztségviselői és a tanácsnokok, körben a 100 tagú
képviselőtestület, oldalt a számozott képekhez tartozó nevek. Fent magyar
és soproni címer és felírás: SOPRON SZABAD KIRÁLYI VÁROSA / AZ
1867-IK ÉVI TISZTUJÍTÁS ALKALMÁVAL / ALKOTMÁNYOSAN
MEGVÁLASZTOTT / TISZTIKARÁNAK ÉS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
/ ARCZKÉPEI ÉS NÉVSORA. Lent a város fotólátképe a Kurucdombról. A
fénykép Rupprecht Mihály, a grafika Kugler Antal munkája.

71.59.1 / 1971

vers / P. Müller cég 40 éves jubileumára

1

Díszes keretbe nyomtatott vers Ernst Marbachtól. Zur Vierzigjährigen
Jubelfeier / des Bestandes der Firma / P. Müller in Oedenburg. A
Romwalter nyomdában készült, fehérre alapozott karonlapon.

71.60.1 / 1971

fénykép / életkép

1

Beállított életkép fotója: zsúr. Rupprecht Mihály fényképész
képzőművészeti kiállításokon is szerepelt ilyen képekkel.

1890 körül

71.60.2 / 1971

fénykép / életkép

1

Beállított életkép fotója: udvarló legények. Rupprecht Mihály fényképész
képzőművészeti kiállításokon is szerepelt ilyen képekkel.

1890 körül

71.60.3 / 1971

fénykép / életkép

1

Beállított életkép fotója: a honvéd halála. Rupprecht Mihály fényképész
képzőművészeti kiállításokon is szerepelt ilyen képekkel.

1890 körül

71.61.1 / 1971

tabló / koronázó országgyűlés képviselői

1

Téglalapalapon 354 képviselő arcképe, alul a nevek felsorolásával.
Középen a király körül: ALAPITVÁNYI KÉP / 1865-1868-IKI /
KORONÁZÁSI ORSZÁGGYŰLÉS / KÉPVISELŐINEK ARCZKÉPEIBŐL.

1867

71.62.1 / 1971

fénykép / törvényhatósági jogú városok polgármesterei

1

A soproni városháza udvarán készített csoportkép felirata: A
törvényhatósági joggal felruházott városok polgármestereinek Sopronban
1911. évi szeptember hó 11-én tartott tizenkettedik értekezletéről. Alul a
nevek felsorolása.

1911

71.63.1 / 1971

fénykép / Nádasy-színtársulat

1

A színészek csoportképe alatt kézzel írott ajánlás: A soproni magyar
színtársulat az új szombathelyi nyári színház előtt próba közben. / "A
soproni 48-as párt-körnek" tisztelete jeléül: Nádasyék / Szombathely.
1909. július 1-én.

1909

71.64.1 / 1971
71.65.1 / 1971
71.66.1 / 1971

fénykép / Ihász Rezső
fénykép / Seltenhofer Frigyes
fénykép / Flandorffer Ignác

1
1
1

71.67.1 / 1971

fénykép / Rothermann Rudolf cukorgyáros

1

71.68.1 / 1971

tabló / népszavazási röplapok

1

71.69.1 / 1971
71.69.2 / 1971
71.69.3 / 1971

vállap / postatiszt
vállap / postatiszt
vállap / postatiszt

1
1
1

Díszes, szecessziós paszpartúba rakott ovális arckép.
Szecessziós paszpartúba helyezett arckép.
Díszes paszpartúba ragasztott ovális arckép.
Egyszerű paszpartúba ragasztott, színezett arckép. Aláírás nyomtatva:
Rudolf Ritter von Rothermann. / Félszerfalva. / 1835-1903.
Kartonlapra kasírozva 32 db magyar-német és horvátnyelvű röplap.
Magyar- és németbarát szövegekkel.
Kék alapon 3 aranycsík, egy csillag és 1 réz postásjelvény.
Bordó alapon 2 aranycsík, 3 rézcsillag és 1 réz postásjelvény.
Kék alapon 1 aranycsík, 3 rézcsillag és 1 réz postásjelvény.

1867

1880

1880 körül
1890 körül
1880 körül
1900 körül
1921
1940 körül
1940 körül
1940 körül

71.69.4 / 1971
71.69.5 / 1971
71.69.6 / 1971
71.69.7 / 1971

szám / postakihordó
vállap / postás
vállap / postás
sapkajelvény / postás

1
1
1
1

Áttört fehérfém szám keretben: 3050.
Piros posztóalapon fehérfém csillag és postásjelvény.
Kék szövetalapon fehérfém postásjelvény.
Koszorúban postásjelvény, csillag és magyar címer.
Csákóformájú, sötétkék posztósapka, elől széles, fekete szemellenzővel
és két réz postásgombbal.

1940 körül
1940 körül
1950 körül
1957

71.69.8 / 1971

sapka / postás

1

71.69.9 / 1971

sapka / postatiszt

1

Sötétkék szövet tányérsapka, elől keskeny, fekete szemellenzővel,
aranyzsinórral és zománcozott réz postásgombbal.

71.69.10 / 1971

csákó / postás altiszt

1

Fekete, magas posztócsákó széles, fekete szemellenzővel, elől
ezüstzsinórral, postásgombbal és zsinór koronás címerrel.

1930 körül

71.69.11 / 1971

csákó / postás altiszt

1

Fekete, magas posztócsákó széles, fekete szemellenzővel, elől
ezüstzsinórral, postásgombbal és zsinór koronás címerrel.

1930 körül

71.69.12 / 1971

kabát / postás

1

Fekete posztó, zárt 6 burkolt gombbal gombolódó kabát, négy ellenzős
zsebbel. Magas, zárt nyak keskeny gallérral, a galléron 1-1 piros posztó
postás rangjelzés.

1930 körül

71.69.13 / 1971

kabát / postaigazgató

1

Sötétkék kamgram szövetzakó széles fazonnal. Gallérján 1-1 paroli: piros
alapon 3 aranycsík, 2 nagy aranycsillag és postásjelvény. 4 kétsoros
postásgomb, kézelőjén 3-3 postásgomb.

1940 körül

1954

1950 körül
1957

71.70.1 / 1971

versenyzászló / kulturális

1

Nemzetiszínű, gép hímzéses selyemzászló, sárga selyemzsinór szegéllyel.
Középen halványkék alapon könyv és színpad. Szövege: GyőrSopronmegye / Tanácsa / Népművelési Osztálya / Az / 1953/54 évi /
kulturversenyben / Sopron Város / legjobb / szinjátszó csoportjának. A
Vasas Művészegyüttes nyerte el.

71.70.2 / 1971

versenydíj / kulturális

1

Herendi porcelán nőalak. Aljára ragasztott cédulán jelezve, hogy a Vasas
Művészegyüttes tánccsoportja nyerte el a Sopron városi népitánc verseny
II. díjaként. 1955. IV. 21.

1955

71.70.3 / 1971

versenydíj / kulturális, soproni

1

Fémserleg, oldalára vésve: Országos kulturverseny 1951 Sopron / I. díj /
Vasárugyár Rt. Zárgyár. / Színjátszó. A verseny színjátszó műfajában a
soproni Vasas Művészegyüttes nyerte el.

1951

71.71.1 / 1971

munkadarab / iskolai politechnikai

1

A József Attila lánygimnázium faipari politechnikai oktatása keretében
készült berakásos dohányzó doboz. Készítette Heller G.

1964

71.72.1 / 1971

sörösüveg / soproni

1

Barna sörösüveg, 0.5 literes. Oldalán papírcímkén Sopron látképe mellett:
Lővér / BARNA SÖRKÜLÖNLEGESSÉG / SOPRON SÖRGYÁR / 75 /
1895-1970.

1970

71.72.2 / 1971

borosüveg / soproni

1

Hosszúnyakú, 1 literes, sötét üveg. Oldalán papírcímkén: SOPRONI
HALADÁS TERMELŐ SZÖVETKEZET / BORPINCÉSZETE. Zöldveltelin.

1960 körül

71.73.1-25 / 1971

fényképalbum / családi

25

Domború, bőrkötéses albumban 25 lap, mindkét oldalán fényképek. A
Petrik család tagjai.

1880 körül

71.74.1-33 / 1971

fényképalbum / családi

33

Könyvformában elkészített, bőrkötésű fadobozban 32 db kartonra
ragasztott, kasírozott fénykép. Petrik Lajos felvételei a Magyar Tátrában.

71.75.1 / 1971

fénykép / Liszt doborjáni emléktáblájának leleplezése

1

Csoportkép Liszt szülőháza előtt. A szónok Hannibal József, az
emelvénytől jobbra Liszt és Zichy Géza. Keretben, üvegezve.

71.75.2 / 1971

fénykép / Liszt soproni szobra

1

71.76.1 / 1971

fénykép / Tóth Ágoston sírja

1

71.76.2 / 1971

fénykép / Tóth Ágoston ifjúkorában

1

Dagerrotípia. Bőrtokba helyezett daguerotyp csoportkép: középen Tóth
Ágoston ül, mellette menyasszonya: Scháringer Emília és annak fivére.

1846

71.77.1-24 / 1971

fényképalbum / Tóth Ágoston családja

24

Domború berakásos, rézkapcsokkal ellátott bőrkötésben 45 kartonlapon
177 fénykép. Tóth Ágoston rokonsága.

1870 körül

71.78.1-7 / 1971

fényképalbum / Soproni Sörgyár

7

Bőrkötéses, arannyal díszített album címlapján: OEDENBURGER /
ACTIEN-BRAUEREI. Belül kartonlapra ragasztott fényképek: 1. külső
látkép, 2. gépház belső, 3. szivattyúterem, 4. főzőház, 5-6. pince.

1895

1890

Bőrkeretbe foglalt fénykép. A szobor mellett gyerekek. A szobor
avatásakor készült a Petőfi téren.
Fekete, támasztékos hátlappal ellátott keretben a síremlék fényképe.

1900 körül
1881
1893
1930

71.79.1-5 / 1971

üdvözlő irat / Müller Paulinhoz

5

Bordó bársonykötésen zománcozott réz díszgombok, középen PM
monogram. Belül kartonlapon díszes címlap a városi és a magyar címerrel,
P Müller elefánttal (cégére) és szöveggel. Majd üdvözlő irat magyar
nyelven és aláírások. A soproni kereskedelmi testület adta Müller
Paulinnak 40 éves testületi tagsága alkalmával. A grafika Hauser Károly
munkája.

71.80.1-9 / 1971

fényképalbum / családi

9

Könyvformára kötött dobozban 8 vastag kartonra kasírozott csoportképen
a Petrik rokonság. Fedőlapján bordó bársony rézveretekkel, középen
arannyal hímezve koszorúban A I monogram körül: 1838-1888 jun 10.

1888

1887

71.81.1 / 1971

üdvözlő irat / Finck János polgármesterhez

1

Domború bőrkötés rézkapoccsal és piros-fehér zománcos rézveretekkel.
Középen F J monogram körül: SOPRON SZAB KIR VÁROS /
TISZTIKARA / 1887. APRIL 2. Belül díszes, domború paszpartúban
címoldal: a város címere alatt szöveg: Finck János polgármesternek 25
éves működése emlékére adta a város tisztikara, 1 lap aláírás, majd 15
lapon 4-4 fénykép. A grafika Rách Ferenc városplébános munkája. 17 lap.

71.82.1-3 / 1971

üdvözlő irat / Hofmann Pálhoz

13

Piros selyemkötésben, díszes keretben többoldalas irat és aláírások.
Hoffman Pál pesti jogakadémiai tanárhoz írták hallgatói.

1880

1

Domború bőrkötés rézveretekkel, U M monogrammal. Belül díszes
címoldal címerekkel és a soproni reáliskola képével. Díszes keretben
üdvözlő irat és aláírások. Ulber Mátyás reáliskolai tanárhoz írták kartársai
35. évi tanári jubileuma alkalmával. 1883. XII. 8. A grafika Hauser Károly
munkája. 3 lap.

1883

71.83.1 / 1971

üdvözlő irat / Ulber Mátyáshoz

71.83.2 / 1971

üdvözlő irat / Trefort Ágostonhoz

1

Bordó bársonykötés, veretei leestek. Belül díszes címoldal allegóriákkal,
majd üdvözlő irat és aláírások. Trefort Ágoston miniszterhez írták a soproni
reál tanárai belső titkos tanácsnoki kinevezése alkalmából, 1881. V. 15. A
grafika Hauser Károly munkája. 3 lap.

71.83.3 / 1971

üdvözlő irat / Trefort Ágostonhoz

1

Bordó bársonykötés. Belül díszes címoldal allegóriákkal, majd az üdvözlő
irat és aláírások. A soproni reáliskola tanárai írták Trefort Ágoston
miniszter 70. születésnapjára. 1887. II. 6. A grafika Hauser Károly
munkája. 3 lap.

71.84.1 / 1971

vasaló

2

Öntöttvas szabóvasaló, teste mintázott. Vasnyél, hátul sínen nyíló zár a
belső mag elhelyezésére.

72.1.1 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Zöld és sárga, aranyrojtos selyemszalagon kivágott arany papírbetűk:
RUSZT SZ KIR VÁROS / KÖZÖNSÉGÉTŐL.

1897

72.1.2 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos piros-fehér selyemszalagon arannyal festett szöveg:
SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKÉNEK / SOPRON SZ KIR VÁROS
KÖZÖNSÉGE.

1897

72.1.3 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos nemzetiszín selyemszalagon arannyal festve: A SOPRONI
ZENEEGYESÜLET.

1897

72.1.4 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos nemzetiszín selyemszalagon arannyal festve: HAZÁNK
NEMTŐJÉNEK.

1897

72.1.5 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos nemzetiszín selyemszalagon arannyal festve: NAGYÉRDEMŰ
ALAPÍTÓJÁNAK ÉS DÍSZTAGJÁNAK / A SOPRONI
TAKARÉKPÉNZTÁR.

1897

72.1.6 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos nemzetiszín selyemszalagon arannyal festve: A
LEGNAGYOBB MAGYARNAK / AZ ORSZÁGOS EVANG
TANÁREGYESÜLET.

1897

72.1.7 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos kék-fehér selyemszalagon arannyal festve: A LEGNAGYOBB
MAGYARNAK / VASVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.

1897

72.1.8 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos nemzetiszín selyemszalagon arannyal festve: A MAGYAR
KÖZGAZDASÁG ÚJJÁTEREMTŐJÉNEK / A SOPRONI KERÜLETI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA.

1897

72.1.9 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Gróf Széchenyi István
emlékének, Sopron, 1897. május 28. / A Magyar Tudományos Akadémia.

1897

72.1.10 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Gróf Széchenyi István
emlékének / A magyar királyi kormány.

1897

72.2.1 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A NEMZET
LANTOSÁNAK PETŐFI SÁNDORNAK / A SOPRONI EVANGÉLIKUS
NÉPISKOLA 1907. MÁRC. 15.

1907

1881

1887

1900 körül

72.2.2 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos piros-sárga-kék selyemszalagon arannyal festve: A NAGY
KÖLTŐ EMLÉKÉNEK / SOPRON VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.

1907

72.2.3 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany papírbetűk: PETŐFI
EMLÉKÉNEK.

1907

72.2.4 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A soproni I.
hadastyánegyesület.

1907

72.2.5 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
DICSŐ EMLÉKÉNEK / A SOPRONI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR.

1907

72.2.6 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A SOPRONI
MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA / BERZSENYI KÖRE.

1907

72.2.7 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
EMLÉKÉNEK / SOPRONI M KIR PÉNZÜGYIGAZGATÓSÁG.

1907

72.2.8 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDOR EMLÉKÉNEK / AZ ÁLL POLGÁRI FIÚISKOLA.

1907

72.2.9 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A SOPRONI
EVANG LYCEUM FŐGYMNASIUMA.

1907

72.2.10 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: SOPRONI
SZÁLLODÁSOK VENDÉGLŐSÖK / ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA.

1907

72.2.11 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany papírbetűk: A
FÜGGETLENSÉGI ESZME DICSŐ LANTOSÁNAK / A SOPRONI
FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS PÁRT.

1907

72.2.12 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
EMLÉKÉNEK 1907 MÁRC. 15. / SOPRONI SZINPÁRTOLÓ EGYESÜLET.

1907

72.2.13 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
EMLÉKÉNEK 1907. MÁRC. 15. / SOPRONI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI
KÖR.

1907

72.2.14 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
EMLÉKÉNEK, 1907. MÁRC. 15. / AZ EV TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET
TANÁRI-KARA ÉS IFJUSÁGA.

1907

72.2.15 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
EMLÉKÉNEK / A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASUT.

1907

72.2.16 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDOR EMLÉKÉNEK / A SOPRONVÁRMEGYEI M KIR ÁLLAMÉPITÉSZETI HIVATAL.

1907

72.2.17 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDORNAK / AZ ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA.

1907

72.2.18 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A
SZABADSÁG APOSTOLÁNAK / AZ EV. THEOL. AKAD. IFJUSÁG.

1907

72.2.19 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: KÖZÖTTÜNK
VOLTÁL, KÖZÖTTÜNK VAGY. / IFJ. "MAGYAR TÁRSASÁG".

1907

72.2.20 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDOR EMLÉKÉNEK / A SOPRONI KASZINÓ EGYESÜLET.

1907

72.2.21 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A
SZABADSÁG LÁNGLELKŰ KÖLTŐJÉNEK / A LÄHNE-FŐGIMNÁZIUM
PETŐFI-ÖNKÉPZŐKÖRE.

1907

72.2.22 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDOR EMLÉKÉNEK / SOPRONI ZENEEGYESÜLET.

1907

72.2.23 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany papírbetűkkel: A KATH.
KÖR PETŐFINEK.

1907

72.2.24 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos piros-fehér selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDORNAK / SOPRON SZAB. KIR. VÁROS KÖZÖNSÉGE.

1907

72.2.25 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDORNAK / A SOPRONI ÁLL. FELSŐ KERESK. ISKOLA.

1907

72.2.26 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDOR HAZÁNK NAGY FIÁNAK / EMLÉKÜL A SOPRONI
HADASTYÁN EGYESÜLET.

1907

72.2.27 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Piros selyemszalagon arannyal festve: Petőfi S... A "Petőfi Társaság".

1907

72.2.28 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany betűkkel: PETŐFINEK. /
A SOPRONI IPAR EGYESÜLET.

1907

72.2.29 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany betűkkel: A KATH.
FŐGIMNÁZIUM.

1907

72.2.30 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
SÁNDORNAK / A SOPRONI IZRAELITA NÉPISKOLA.

1907

72.2.31 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: PETŐFI
EMLÉKÉNEK / DUNÁNTULI TURISTA EGYESÜLET.

1907

72.2.32 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany papírbetűkkel: A
SOPRONI ÁLTALÁNOS / IPARTESTÜLET PETŐFINEK.

1907

72.2.33 / 1972

koszorúszalag / Petőfi-emléktábla (Halász utca)

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany papírbetűkkel: PETŐFI
EMLÉKÉNEK / A SOPRONI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA.

1907

72.3.1 / 1972

zászlószalag / Bécsújhelyi dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos piros-fehér selyemszalagon arannyal hímezve lyra
alatt: Wiener Neustädter / Männergesang-Verein / "Frohsin" / 1867-1892.

1892

72.3.2 / 1972

zászlószalag / Bécsújhelyi dalárda

1

Csokorra kötött vörös selyemszalagon arany papírbetűk: 1892 /
OKTOBER 30. A bécsújhelyi dalárda jubileumáról.

1892

72.3.3 / 1972

zászlószalag / Bécsújhelyi dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos, krémszínű selyemszalagon: Stadt / Wr Neustadt /
700 jähriges / Gründungfest / 1892.

1892

72.3.4 / 1972

zászlószalag / Borbolyai (Walbersdorf) dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos, piros selyemszalagon arannyal hímezve: Borbolyai
férfidalegylet "Dalkör" 1914. VI./14.

1914

72.3.5 / 1972

zászlószalag / Harkai dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos, krémszínű selyemszalagon sárgával hímezve: Zum
50 jähr. Gründungsfeste / Der M. G. V. "Concordia" Harka 14./6./1914.

1914

72.3.6 / 1972

zászlószalag / Ruszti dalkör

1

Aranyrojtos, sárga-zöld színű selyemszalagon barnával hímezve: A rusti I.
F. D. F. 25 éves fenállásának emlékére 1903 VI. 28.

1903

72.3.7 / 1972

zászlószalag / Lépesfalvi dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos, kék színű selyemszalagon teljesen lekopott,
arannyal festett írás: Erinnerung an die Fahnenweihe / des M. G. V.
"Einigkeit" Loipersbach 1922.

1922

72.3.8 / 1972

zászlószalag / Ruszti dalárda

1

Csokorra kötött, aranyrojtos, zöld és sárga színű selyemszalagon arannyal
festve: Erinnerung an die Fahnenweiche / am 15. Juli 1888 / DES I.
RUSTER / MÄNNER GESANG-VEREINS.

1888

72.3.9 / 1972

zászlószalag / soproni Dalfüzér

1

Rézrúdon ezüstrojtos, szürke színű selyemszalagon fehérrel hímezve: A
soproni "Dalfüzér" 1905. VI./4.

1905

72.3.10 / 1972

zászlószalag / soproni Dalfüzér

1

Ezüstrojtos, szürke színű selyemszalagon ezüsttel festve: A SOPRONI
DALFÜZÉR 25 ÉVES ÖRÖMÜNNEPE / 1884. JUNIUS 1 és 2-ÁN.

1884

72.3.11 / 1972

zászlószalag / soproni Dalfüzér

1

Rézrúdon aranyrojtos, kék színű selyemszalagon sárgával hímezve:
Soproni Dalfüzér 1859-1909.

1909

72.3.12 / 1972

zászlószalag / Kaboldi dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos, zöld színű selyemszalagon sárgával hímezve:
Kaboldi dalárda, 1914. VI. 14.

1914

72.3.13 / 1972

zászlószalag / Ruszti dalegylet

1

Csokorra kötött, aranyrojtos, zöld és sárga színű selyemszalagon arannyal
festve: EMLÉKÜL 1905. I. RUSZTI DALEGYLET.

1905

72.3.14 / 1972

zászlószalag / Florisdorfi dalárda

1

Aranyrojtos, fehér színű selyemszalagon pirossal hímezve: A. G. V.
Liederkranz Florisdorf 1897.

1897

72.3.15 / 1972

zászlószalag / Ágfalvi Liederstrauss dalkör

1

Csokorra kötött ezüstrojtos, kék és fehér színű selyemszalagon ezüsttel
festve: Der Anpanger M. G. V. 11. Nov. 1894. / Dem Agendorfer M. G. V.
"Liederstrauss".

1894

72.3.16 / 1972

zászlószalag / Ágfalvi Liederstrauss dalkör

1

Csokorra kötött ezüstrojtos, kék színű selyemszalagon ezüsttel festve: Der
Agendorfer "Liederstrauss" M. G. V. / Zum 30. jährig. Jubelfeier am 19-20
Aug. 1894.

1894

72.3.17 / 1972

zászlószalag / Lajtaszentmiklósi dalkör

1

Aranyrojtos, nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A lajta szent
Miklósi dalkör "Liederkranz" / zászlóavatásának emlékére / 1894. Julius
16-án.

1894

72.3.18 / 1972

zászlószalag / Ágfalvi Liederstrauss dalkör

1

Csokorra kötött aranyrojtos, kék színű selyemszalagon arannyal festve:
Zum 30 järig. Jubelfeier 19. 8. 1894. / Pöttelsdorfer M. G. V.

1894

72.3.19 / 1972

zászlószalag / Petőfalvi dalkör

1

Aranyrojtos, kék színű selyemszalagon arannyal festve: Pöttelsdorfer M.
G. V. 24. Juni. 1888.

1888

72.3.20 / 1972

zászlószalag / Fertőmeggyesi dalkör

1

Aranyrojtos, nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Zur Erinnerung
an den 26. Jähr. Bestand. des Mörbischer Männergesang Vereines
"Frohsin".

72.3.21 / 1972

zászlószalag / Ruszti dalárda

1

Rézrúdon aranyrojtos, zöld színű selyemszalagon sárgával hímezve lyra
fölött: I. Ruszti férfidalegylet 1914. VI. 1.

1914

72.3.22 / 1972

zászlószalag / Ágfalvi Liederstrauss dalárda

1

Csokorra kötött aranyrojtos, zöld színű selyemszalagon arannyal hímezve:
DEM BRUDERVEREIN "LIEDERSTRAUSS" ZUR FEIER SEINER
BANNERWEIHE 15 JULI 1888 / DER WIRTSCHAFTSBÜRGER
MÄNNERGESANGVEREINE IN OEDENBURG.

1888

72.3.23 / 1972

zászlószalag / Ruszti dalárda

1

Csokorra kötött aranyrojtos, kék és sárga színű selyemszalagon arannyal
festve: Erinnerung an die Fanenweiche am 15 Juli 1888 / DES RUSTER
MÄNNERGESANGVEREINES.

1888

72.3.24 / 1972

zászlószalag / Fertőmeggyesi dalkör

1

Csokorra kötött aranyrojtos, zöld színű selyemszalagon arany
papírbetűkkel: ZUR FAHNENWEIHE AM 10 JULI 1887 / DER
MÄNNERGESANGVEREIN "FROHSIN" MÖRBISCH.

1887

72.3.25 / 1972

zászlószalag / Nagymartoni dalkör

1

Rézrúdon aranyrojtos, piros színű selyemszalagon sárgával hímezve lyra
alatt: Zum / 50 / jährigen / Jubelfeste / der / M. G. V. / Dalfüzér /
Nagymarton / 14./V./1914.

1914

72.3.26 / 1972

zászlószalag / Ruszti dalárda

1

Csokorra kötött aranyrojtos, zöld-sárga színű selyemszalagon arannyal
festve: Erinnerung a. d. Fahnenweihe 10/7. 1887. / I. Ruszter
Männergesangverein.

1887

72.3.27 / 1972

zászlószalag / Nagymartoni dalkör

1

Csokorra kötött aranyrojtos, zöld színű selyemszalagon sárgával hímezve:
A 40 éves fenállásának / A nagymarton dalegylet Dalkör, 1906. VI. 4.

1906

72.4.1 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: EGYKORI
PROTEKTORÁNAK / A LICEUMI ZENETÁRSASÁG.

1893

72.4.2 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Liszt
Ferencnek / A Megváltóról nevezett intézet.

1893

72.4.3 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve: LISZT
FERENC EMLÉKÉNEK HÁLÁS KEGYELETTEL / A SOPRONI
ZENEEGYESÜLET.

1893

72.4.4 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: LISZT
FERENC EMLÉKÉNEK / A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET.

1893

1900 körül

72.4.5 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve: Dem
grossen Künstler, dem edlen Menschen FRANZ LISZT / Die begeisterte
Verehrer, der treue Diener ... BÖSENDORFER.

1893

72.4.6 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Ezüstrojtos kék színű selyemszalagon ezüsttel festve: MEGYÉNK nagy
fiának / A soproni Dalfüzér.

1893

72.4.7 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Liszt Ferenc
emlékének / Soproni férfidalkör.

1893

72.4.8 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: LISZT
FERENCNEK / A SOPRONI ÁLL FELSŐ KERESK ISKOLA IFJUSÁGA.

1893

72.4.9 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A
HALHATATLAN MESTERNEK EGYKORI TANITVÁNYA BANCSÓ
ANTALNÉ.

1893

72.4.10 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A
HALHATATLAN MESTER EMLÉKÉNEK / A SOPRONI JÁRÁSI JEGYZŐI
FIÓK EGYLET.

1893

72.4.11 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Doborjáni
Dalárda.

1893

72.4.12 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Rojtos nyers selyemszalagon arannyal festve: Egykori tanítványa /
Bancsóné Haits Vilma.

1893

72.4.13 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve igen kopott
írás: HALHATATLAN MŰVÉSZNEK / SOPRON SZAB KIR VÁROS
KÖZÖNSÉGE.

1893

72.4.14 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A
LEGNAGYOBB ZENEKÖLTŐNEK / A SOPRONI M KIR ÁLL
FŐREÁLISKOLA IFJUSÁGA.

1893

72.4.15 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Doborján
község.

1893

72.4.16 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Háromágú aranyrojtos, fehér színű selyemszalagon arannyal festve: Az
1874-iki megtisztelő látogatás viszonzásául A zongorakirálynak hódolattal
az orsoliták intézete.

1893

72.4.17 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: LISZT
FERENC EMLÉKÉNEK / A LÄHNE FÉLE FŐGIMN IFJUSÁGA.

1893

72.4.18 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve: LISZT
FERENCNEK / SOPRON SZAB KIR VÁROS KÖZÖNSÉGE.

1893

72.4.19 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A LÁNGLELKŰ
MŰVÉSZNEK / BENCÉS FŐGIMNÁZIUM IFJUSÁGA.

1893

72.4.20 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Piros és fehér színű selyemszalagon arany papírbetűk: A HALHATATLAN
MŰVÉSZNEK A SOPRONI ZENEEGYESÜLET / OEDENBURGER
MUSIKVEREIN.

1893

72.4.21 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Ezüstrojtos kék színű selyemszalagon arannyal festve: A HALHATATLAN
MŰVÉSZNEK / A SOPRONI "DALFÜZÉR".

1893

72.4.22 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A nagy mester
emlékének / A soproni Irodalmi és Művészeti Kör.

1893

72.4.23 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arany papírbetűk: SOPRONI
FÉRFIDALKÖR.

1893

72.4.24 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve: Seinem
Ehrenmitglieder / Der Wiener Männergesangverein.

1893

72.4.25 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: LISZT FERENCZNEK /
LISZT FERENCZ TÁRSASÁG.

1893

72.4.26 / 1972

koszorúszalag / Liszt-szobor avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: LISZT
FERENC EMLÉKEZETÉNEK / A SOPRONI ÁLL POLGÁRI FIUISKOLA.

1893

72.5.1 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A VOLT
CSÁSZ ÉS KIR 76-os GYALOGEZRED HŐSEINEK / A M KIR
BÁNYAMÉRNÖKI ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLA.

1925 körül

72.5.2 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Elesett
bajtársaik emlékére a győri 76-osok.

1925 körül

72.5.3 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A 76-os hősök
emlékének / M. kir. II. honv. tüzér o. II. or.

1925 körül

72.5.4 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: Bajtársi
szeretettel.

1925 körül

72.5.5 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A soproni
frontharcosok.

1925 körül

72.5.6 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos piros-sárga színű selyemszalagon arannyal festve: Den
gefallenen Kameraden / die Burgerländer 76-er.

1925 körül

72.5.7 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos piros-sárga színű selyemszalagon arany papírbetűkkel: ZU
EHRER UNSERER TAPFEREN 76-ER / GEMEINDE GROSSHÖFLEIN.

1925 körül

72.5.8 / 1972

koszorúszalag / 76-os emlékmű

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A 76-OS
HŐSÖKNEK / M KIR NÁDASDY FERENC II-IK HONVÉD HUSZÁR
EZRED.

1925 körül

72.6.1 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Aranyrojtos zöld színű selyemszalagon sárga hímzés: Zum / 25 jähr. /
Gründungsfeste / des / Mattersdorfer / M. G. V. / Liedertafel / 1/7 1894.

1894

72.6.2 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Aranyrojtos zöld színű selyemszalagon sárga hímzés: M. V. V. Agendorf u
U. / Zur 40 jährigen Jubelfeier.

1910

72.6.3 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon fekete-sárga színű selyemszalagon arannyal festve: Zur
Erinnerung / an die / Fahnenweihe / am 3. Juni 1906. / Erzherzog / Otto /
Militär-Veteranen- / Verein / Vöslau.

1906

72.6.4 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Csokorra kötött, aranyrojtos zöld-fehér színű selyemszalagon arannyal
festve: Zászlószentelése emlékéül / Nezsider járási katonai hadastyán
egylet 1900.

1900

72.6.5 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Csokorra kötött, aranyrojtosnemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve:
A 25-ik évi alapításának emlékére / A pozsonyi József főherceg I. kat. had.
egy.

1900

72.6.6 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon aranyrojtos fekete-sárga színű selyemszalagon arannyal és
feketével festve: Zur Erinnerung an die Fahnenweihe / Des Mil. Vet. Verein
Aspang 1904.

1904

72.6.7 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal festve: Erinnerung
an das 25-jährige Gründungs-Fest / I. Wr.-Neustädter Militär-VeteranenVereines "Erzh. Karl Ludwig." / 1872-1897.

1897

1909

72.6.8 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Farúdon aranyrojtos fekete-sárga színű selyemszalagon réz császári
címer és arannyal festve: Erinnerung / an das / 30-jährige /
Gründungsfest / des Militär / Veteranen / Vereins / in Gloggnitz / am 25 Juli
1909.

72.6.9 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon sárga hímzés: 25
jähr. Gründungsfest / Mil. Vet. Erzh. Ferdinand Karl. / 1888 / 1913.

1913

72.6.10 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon aranyrojtos zöld színű selyemszalagon sárga hímzés:
Zászlószentelés emlékére / Kisboldogasszony és körny. / 1910. V. 15.

1910

72.6.11 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon aranyrojtos kék színű selyemszalagon sárga hímzés: A
zászlószentelés emlékére / Fraknó-Újtelek, 1905.

1905

72.6.12 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Csokorra kötött, aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal
festve: Zur Erinnerung / Mattersdorf 19. 7/9. 90.

1890

72.6.13 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Csokorra kötött, fekete-sárga színű selyemszalagon arannyal festve: I. M.
Erzherzog Albrecht Militär Veteranen-Verein Baden / 1873. 29. Mai. 1898.

1898

72.6.14 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon zöld színű selyemszalagon sárga hímzés: Erinnerung an die
Fahnenweihe des M. V. V. Agendorf u. Umg. den 6. VII. 1902.

1902

72.6.15 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon aranyrojtos fekete-sárga selyemszalagon sárga hímzés:
Fahnenweihe / u. 10 jähr / Gründungfest / Mil. Vet. Verein. / Ebenfurth /
u. / Umg. / 1902.

1902

72.6.16 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Csokorra kötött, lila és fehér színű selyemszalagon arannyal festve:
homályosult szöveg.

1879

72.6.17 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Rézrúdon aranyrojtos, nemzetiszínű selyemszalagon sárga hímzés:
Erinner- / ung / an die / Fahnen- / weihe / des / Mil. Vet. / Verein /
Lajtaujfalu. / 1/IX. 1912.

1912

72.6.18 / 1972

zászlószalag / soproni Hadastyán egylet

1

Csokorra kötött aranyrojtos, piros-fehér színű selyemszalagon arannyal
festve: Zur 25 jährigen Jubiläum des Oedenburger Veteranen Vereinungs
25. Mai. 1901. Der I. Wr. Neustädter Militär Veteranen Verein Erzherzog
Karl Ludwig.

72.7.1 / 1972

koszorúszalag / törvényhatósági városok
polgármestereinek soproni ülése

1

Csokorra kötött nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A
TÖRVÉNYHATÓSÁGI VÁROSOK POLGÁRMESTEREI / 1911
SZEPTEMBER 11.

1911

72.8.1 / 1972

koszorúszalag / Széchenyi-szobor

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve: A legnagyobb
magyarnak / az ünneplő közönség 1900. március 15.

1900

72.9.1 / 1972

zászlószalag / Soproni Pincéregylet

1

Rézrúdon aranyrojtos, kék-fehér színű selyemszalagon sárga selyemmel
hímezve: Soproni pincéregylet / 1841-1907.

1907

72.10.1 / 1972

vállszalag / soproni Hadastyán egyesület zászlóvivője

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal hímzett S H E
monogram.

72.11.1 / 1972

zászlószalag / soproni millenniumi bandérium

1

Csokorra kötött, aranyrojtos piros-fehér és nemzetiszínű selyemszalagon
hímezve: Sopron címere, Városi bandérium, 1896. június 8-án. Kis magyar
címer korona nélkül, 896-1896.

1896

72.12.1 / 1972

koszorúszalag / Gyóni-emléktábla avatása

1

Csokorra kötött, aranyrojtos piros-fehér színű selyemszalagon arannyal
festve: GYÓNI GÉZÁNAK / SOPRON SZAB KIR VÁROS KÖZÖNSÉGE.

1920

72.12.2 / 1972

koszorúszalag / Gyóni-emléktábla avatása

1

Aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal festve:
HALHATATLAN DISZTAGJÁNAK / MAGY. TUD. AKADÉMIA.

1920

72.12.3 / 1972

koszorúszalag / Gyóni-emléktábla avatása

1

Csokorra kötött, aranyrojtos nemzetiszínű selyemszalagon arannyal
festve: GYÓNI GÉZA EMLÉKÉNEK / A FRANKENBURG IRODALMI KÖR.

1920

72.13.1 / 1972

nyakkendő

1

Aranyrojtos, krémszínű selyemnyakkendő. Csokorra kötve viselték
magyaros ruhához.

1920 körül

72.13.2 / 1972

nyakkendő / csokor-, férfi

1

Csokorra kötött, hátul gombbal felköthető, ezüstrojtos, krémszínű
selyemnyakkendő. Magyaros ruhához.

1920 körül

72.13.3 / 1972

nyakdísz / női

1

Arannyal szegett, aranyrojtos selyemszalag. Arannyal törökös hímzett
minták a két végén.

1900 körül

72.14.1 / 1972

zászlószalag / férfiak Mária-kongregációja

1

Rézrúdon krémszínű dupla selymen piros és sárga selyemmel hímezve:
MAR MÄNNER KONGREG. IN SOPRON, AM 23. MAI 1909.

72.15.1 / 1972

szalag / ballagási

1

72.15.2 / 1972
72.15.3 / 1972
72.15.4 / 1972

szalag / ballagási
szalag / ballagási
szalag / ballagási

1
1
1

72.15.5 / 1972

szalag / ballagási

1

Fehér, szegett selyemszalagon az Előkapu festett képe alatt kézzel írt
Arany-idézet. Érettségi előtt az iskolától búcsúzó diákok kapták.
Rózsaszínű selyemszalagon festett rózsa és emléksorok.
Krémszínű selyemszalagon festett virágcsokor és emléksorok.
Fehér selyemszalagon festett nefelejcs és emléksorok.
Fehér selyemszalagon festve az iskola címere és szekfű, gépelt
Beethoven- és Arany-idézet, emléksorok szüleitől.

1901

1880 körül

1909
1962
1962
1962
1962
1962

72.15.6 / 1972

szalag / ballagási

1

Fehér selyemszalagon festett nefelejcs és emléksorok.

1962

72.15.7 / 1972

szalag / ballagási

1

Fehér selyemszalagon festett nefelejcs és gyertya festve, emléksorok.

1962

72.15.8 / 1972

szalag / ballagási

1

Fehér selyemszalagon festett ciklámen, Madách-idézet és emléksorok.

1962

72.15.9 / 1972

szalag / ballagási

1

Rózsaszínű selyemszalagon festett kisfiú, emléksorok, gépelt Ady-, József
Attila- és Vajda-idézet.

1962

72.15.10 / 1972

szalag / ballagási

1

Fehér selyemszalagon festett kislány, Vörösmarty-idézet, emléksorok.

1962

72.15.11 / 1972
72.15.12 / 1972

szalag / ballagási
szalag / ballagási

1
1

1962
1962

72.15.13 / 1972

szalag / ballagási

1

72.16.1 / 1972
72.16.2 / 1972

kalap / női
kalap / női

1
1

72.16.3 / 1972

kalap / női

1

Fehér selyemszalagon festett rózsa, Arany-idézet, emléksorok.
Fehér selyemszalagon festett gyertya, emléksorok.
Fehér selyemszalagon festett gyertya, könyv, emléksorok, gépelt
Reviczky-idézet.
Keménypapír karikára erősített finom, fekete tüllkalap.
Fekete, magasabb gyöngyszalma-kalap fekete selyemszalaggal.
Lapos, széleskarimájú, fekete gyöngyszalma-kalap rávarrott, csokorra
kötött, fekete bársonyszalaggal.

72.17.1 / 1972

cipő / báli, női

2

Vékony bőrtalp, finom szarvasbőr bélésre varrott krémszínű, selyem
felsőrész. Elől saját anyagából bokréta.

72.17.2 / 1972

táncrend / báli

1

Fehér bársonyba kötött, több lapból álló, összefűzött báli táncrend. A
borítón átlósan piros-fehér selyemszalagon réz zeneegyesületi jelvény,
zsinóron réz karikagyűrű. Belül nyomtatva: Soproni zeneegylet /
Ödenburger Musikverein / 1892 März 1.

1892

72.17.3 / 1972

doboz / táncrendé

1

Selyem- és bársonybéléses kis doboz.

1892
1970

1962
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1860 körül

72.18.1 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Kék.

72.18.2 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Mustár színű.

1970

72.18.3 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Borsózöld színű.

1970

72.18.4 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Levélzöld színű.

1970

72.18.5 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Szürke színű.

1970

72.18.6 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Piros színű.

1970

72.18.7 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Bordó színű.

1970

72.18.8 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Arany színű.

1970

72.18.9 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Barna színű.

1970

72.18.10 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

1

A SOTEX Szőnyeggyár új, angol szőnyegtűzőgépével készített buklé,
apretált hátlapú faltól-falig szőnyegpadló kerek mintái. Fantázianeve:
Kallio. Zöldesszürke színű.

1970

90

Díszes bőrkötés rézveretekkel, középen: ROMWALTER K ÉS FIA /
KÖNYVNYOMDÁJA SOPRONBAN. Belül 100 vastag, aranyozott szegélyű
kartonlap. 90 lap mindkét oldalán a nyomda sokféle szép terméke
erősítve: címkék, számlák, részvények, jelentések, hirdetmények,
levélpapírok, újságok stb.

1885

Vastag paszpartúban fényképek. A tabló felirata: ROMWALTER ALFRÉD /
Grafikai műintézete / Grafische Kunstanstalt / 1850-1896. A fényképek: 1.
raktár, 2. újságtovábbítás, 3. szerkesztőség, 4. tömöntöde, 5.
könyvkötészet, 6. újságszedők, 7. kőrajzolók, 8. iroda, 9. szedőterem, 10.
gépterem I., 11. gépház, 12. személyzeti csoportkép, 13. gépterem III., 14.
gépterem II. Középen Gutenberg, Senefelder arcképe és díszes
nyomdászcímer festve.

1896

72.19.1.1-90 / 1972

album / minta-, Romwalter nyomda

72.20.1 / 1972

tabló / Romwalter nyomda

1

72.21.1 / 1972
72.21.2 / 1972
72.21.3 / 1972
72.21.4 / 1972

csipkeminta
csipkeminta
csipkeminta
csipkeminta

1
1
1
1

72.21.5 / 1972

csipkeminta

1

72.21.6 / 1972

csipkeminta

1

72.21.7 / 1972

csipkeminta

1

72.21.8 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, apró mintájú, egyenes szélű csipke
szélminta.

20. század eleje

72.21.9 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, két mintarészből álló, cakkos csipke
szélminta.

20. század eleje

Vékony, fehér cérnával (ekrü fonal) kötött csipke szélminta.
Vékony, ekrü cérnából kötött csipke szélminta.
Vékony, ekrü cérnából kötött csipke szélminta.
Vékony, ekrü cérnából kötött két mintarészből álló csipke szélminta.
Vékony, ekrü cérnából kötött kétrészes mintaból álló, cakkos csipke
szélminta.
Vékony, ekrü cérnából kötött, nagy cakkos csipke szélminta.
Vékony, ekrü cérnából kötött, keskeny, cakkos, nagy lyukakból álló csipke
szélminta.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

72.21.10 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, cérnából kötött, nagy mintából álló, két mintarészes, egyenes
szélű csipke szélminta.

20. század eleje

72.21.11 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, három mintarészes, nagy cakkokból álló
csipke szélminta.

20. század eleje

72.21.12 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, betét csipkeminta, középen lyukcsos
négyzetek, mellette sűrű, apró kötés, majd a széle aprólyukas kötés.

20. század eleje

72.21.13 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, csipke szélminta. Középen négyzetalakban
pöttyökkel, lyukas mintájú cakkokkal.

20. század eleje

72.21.14 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, nagy cakkos, apró mintájú csipke szélminta.

20. század eleje

72.21.15 / 1972

csipkeminta

1

20. század eleje

72.21.16 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött, apró lyukakból álló csipke szélminta.
Erős, vékony, pamutfonalból kötött, csíkosan nagy lyukú, nagy cakkos
csipke szélminta.

72.21.17 / 1972

csipkeminta

1

Erős, vékony, pamutfonalból kötött, két mintarészből, kicsi és nagy
lyukakból álló mintájú, gyengény cakkos csipke szélminta.

20. század eleje

72.21.18 / 1972

csipkeminta

1

Erős, vékony, pamutfonalból kötött, cakkos csipke szélminta. A cakkok
négyzetalakú nagy lyukú mintából állnak, az egyenes szélen szintén két
sor nagy lyuk, a két minta között sima, sűrű kötés.

20. század eleje

72.21.19 / 1972

csipkeminta

1

Erős, vékony, pamutfonalból kötött, nagy cakkos szélminta. A cakkok apró
lyukakból állnak. Az egyenes szélén a sűrű és a lyukas mintájú kötés
háromszorosan ismétlődik. Közötte sűrű kötés.

20. század eleje

20. század eleje

20. század eleje

72.21.20 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrüfonalból kötött, betét csipkeminta. Középen sűrű,
négyzetalakú kötés, ezt körülveszi nagyobb lyukakból álló minta kötése,
majd újra sűrű kötés háromszög alakban, a legszéle nagyobb lyukú
egyenes minta.

72.21.21 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrüfonalból kötött, betét csipkeminta. Középen három sorban
nagyobb lyukakból álló cakkos minta, közötte sűrű kötés, a legszélén,
mindkét oldalon egy-egy sor lyukkötés.

20. század eleje

72.21.22 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött, betét csipkeminta. Az egész minta egyforma.
A kis, sűrű köralakú mintakötést pókháló-szerű szálak kapcsolják össze. A
szélén mindkét oldalon egy-egy sor nagyobb lyukú kötés.

20. század eleje

20. század eleje

20. század eleje

72.21.23 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött, betét csipkeminta. Közepén négy,
négyzetalakú sűrű mintakötés egy-egy lyukkal, ezt követően három sorban
nagy lyukakból álló cakkos minta, amelyet sűrű, háromszög alakú kötés
határol, a két szélén egy-egy sor lyukasminta kötés.

72.21.24 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött, betét csipkeminta. Két sorban duplalevél
mintájú apró kötés lyukakkal körülvéve, közötte és a szélén sűrű, egyenes,
majd lyukas mintájú kötés.

72.21.25 / 1972

csipkeminta

1

Vastagabb horgolófonalból készített, négyzetalakú kötés betétminta.
Középen nagy, négyzetalakú lyukas kötésminta. Ezt háromszögalakban
sűrű kötés határolja. A szélén kétsoros nagylyukú kötés, a minta
belsejében hat rövid sorú, nagy lyukakból álló mintakötés, hosszirányban.

72.21.26 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, ekrü fonalból kötött betétminta. A fele része a mintának: nyolc
nagyobb lyukús sor hosszában, közötte vékony csíkban sűrű kötés fut.
Másik része a mintának sűrű kötés mezőnyben három sorban, ferdén
hosszúkás, tojás alakú, nagy lyukú mintakötés.

20. század eleje

72.21.27 / 1972

csipkeminta

1

Vastagabb, fehér fonalból kötött csipke szélminta. A nagy cakkokon négy
sorban középnagyságú lyukak futnak, a minta középső részén háromszög
alakban apró mintájú kötés között nagy lyukak, a másik szélén hosszában
aprólyukas mintakötés.

20. század eleje

72.21.28 / 1972

csipkeminta

1

Vastagabb, fehér fonalból kötött csipkeminta. A nagy cakkokban
négyzetalakú lyukasminta, a cakkok szélén nagyobblyukú kötés, a másik
oldalon háromszög alakban sűrű mintakötés.

20. század eleje

20. század eleje

20. század eleje

72.21.29 / 1972

csipkeminta

1

Fehér, vékony cérnából kötött, nagy cakkokból álló csipke szélminta. A
cakkokban négyzetalakban nagy lyukak, a cakkok szélén külön nagylyukú
befejezés, a másik oldalon sűrű, háromszög alakú mintakötés, a szél
befejezése hosszában apróbb lyukú mintakötés.

72.21.30 / 1972

csipkeminta

1

Fehér, vékony cérnából kötött csipke szélminta. Egyik szélén kisebb
cakkok, apró lyukakkal, ezt háromszög alakú sűrű kötés követi, majd egy
nagy lyukakból álló sor, utána széles lyukas mintakötés, újra egy nagyobb
lyukú sor befejezi a munkát.

20. század eleje

72.21.31 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött, cakkos csipke szélminta. A cakkokban mintás,
lyukas, négyzetalakú kötés, ezt háromszög alakban sűrű kötésminta
határolja, majd egyenes sorban apró lyukú mintakötés fejezi be a csipkét.

20. század eleje

20. század eleje

20. század eleje

72.21.32 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött csipke szélminta. A cakkok irányában öt
sorban nagyobb lyukú kötés határol egy sűrű kötésű négyzetet, ezt követi
újra három nagyobb lyukú cakkos sor, majd a háromszög alakú sűrű kötés,
a befejező sor pedig ismét egy nagyobb lyukú minta.

72.21.33 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött egyenes csipke szélminta. Egyik fele a
mintának vékony, sűrű kötésű minta között apró, kerek lyukú kötés, ezután
szélesebb, sűrű kötésű csík, majd újra vékony, sűrű kötésű csíkok között
négy sorban hosszúkás lyukak. A befejező sor apró lyukú, egyenes sor.

72.21.34 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött cakkos csipke szélminta. A cakkok irányában
négy sorban nagylyukú kötés, felette háromszög alakban sűrű kötés, a
befejező széle a mintának egy sor nagyobb szemű és egy sor sűrű kötés.

20. század eleje

72.21.35 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött cakkos csipke szélminta. A cakkok irányában
hat sorban nagylyukú kötés, felette háromszög alakban sűrű kötés, a
befejező széle a mintának egy sor nagyobb szemű és egy sor sűrű kötés.

20. század eleje

1

Vékony ekrü fonalból kötött cakkos csipke szélminta. A minta két részből
áll. A cakkokon ferdén 10 sorban nagylyukú kötés, közötte háromszögben
apró minta. Ezután egy elválasztó nagylyukú sor. A másik részen a
középen öt sorból álló nagylyukú kötés, a cakkokban sűrű minta. A
befejező szél egy sor nagylyukú mintakötés.

20. század eleje

1

Vékony ekrü fonalból kötött cakkos csipke szélminta. Két sorban
négyzetalakú nagylyukú minta fut. Közötte négyzetalakú sűrű kötés. Az
apró cakkok szintén sűrű kötésből vannak. A befejezése a mintának
háromszög alakú sűrű kötés, majd egy sor nagyobb lyukú egyenes sor.

20. század eleje

1

Vékony, fehér fonalból kötött, nagy cakkos csipke szélminta fele. A cakk áll
hét nagylyukú sorból. Ezt követi a háromszög alakú csipkekötés. Ezután
három sor nagylyukú mintakötés, között egy-egy sor sűrűkötés, a széle
egy kisebb lyukú egyenes sor.

20. század eleje

20. század eleje

72.21.36 / 1972

72.21.37 / 1972

72.21.38 / 1972

csipkeminta

csipkeminta

csipkeminta

72.21.39 / 1972

csipkeminta

1

Vastagabb, fehér fonalból kötött betét csipkeminta. Közepén két sorban
négyzetalakban húzódik a lyukakból és sűrűkötésből álló minta. Ezt követi
mindkét oldalon a háromszög alakú sűrű kötés. Mindkét széle befejezése
három sor apróbb lyukú kötés.

72.21.40 / 1972

csipkeminta

1

Vastagabb, fehér fonalból kötött csipke szélminta. A cakkok 12 egyenes
sorú nagy lyukból állnak. Ezt a háromszög alakú sűrű kötés követi. A
befejező széle egy sor nagyobb szemű és egy sor sűrű kötés.

20. század eleje

20. század eleje

20. század eleje

72.21.41 / 1972

csipkeminta

1

Vékony, fehér fonalból kötött, enyhén cakkos csipke szélminta. A középső
cakkban 9 négyzetalakú sűrűkötés egy kis lyukkal, a mellette lévő
cakkokban 4 négyzet, az utána következőkben egy sűrűkötésű négyzet
egy-egy kis lyukkal. A négyzeteket nagyobb lyukú sor köti össze. Ezután
négy sorban cakk alakban nagyobb lyukú sor, majd sűrűkötésű
háromszög. A legszéle egy nagyobb lyukú sor.

72.21.42 / 1972

csipkeminta

1

Vastagabb, fehér fonalból kötött csipke betétminta. A középső részen levél
alakban húzódik a minta, a két szélén három sorban nagyobb lyukú
egyenes sorminta.

72.21.43 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött csipke szélminta. A nagy cakkokban öt sorban
a cakk irányában nagyobb lyukú sorok, közötte egy-egy sűrű kötésű
vékony sor. A cakkokat sűrű kötésű háromszög zárja be. A szélen három
sorban apróbb lyukú mintakötés.

20. század eleje

20. század eleje

72.21.44 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött csipke szélminta. A széle sűrű kötésből készült
kis cakkok. A minta öt egyforma sorból álló sűrű kötésű kis négyzet, amit
lyukas mintájú kötés határol. A másik széle sűrű kötésű háromszög, a
befejező sor egy kisebb lyukból álló kötésminta.

72.21.45 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött cakkos csipke szélminta. A közepén
négyzetalakú sűrű kötés. Jobbról, balról lyukas mintájú négyzet. A cakkok
sűrű kötésűek, a másik oldalon háromszög alakú sűrű kötés, ezt egy
egyenes, nagyobb lyukakból álló sor fejezi be.

20. század eleje

20. század eleje

72.21.46 / 1972

csipkeminta

1

Vékony ekrü fonalból kötött, enyhén cakkos csipke szélminta. A közepén
egy nagyobb, négyzetalakú sűrű kötés. A cakkok hat sorból álló lyukas
kötés. A négyzet másik oldalán három sorú cakkos nagyobblyukú minta,
ezt követi egy sűrű kötésű háromszög, majd egy sor lyukakból álló
egyenes.

72.22.1 / 1972

dia / nagyszebeni templom

1

Szürke üvegre fényképezett diakép. A nagyszebeni templom belsejét
ábrázolja.

1910 körül

72.22.2 / 1972

dia / nagyszebeni templom

1

Szürke üveg diapozitív. A nagyszebeni templom belső falképeit ábrázolja.

1910 körül

72.22.3 / 1972
72.22.4 / 1972
72.22.5 / 1972

dia / brassói városháza
dia / Brassó
dia / a Tordai-hasadék

1
1
1

1910 körül
1910 körül
1910 körül

72.22.6 / 1972

dia / Kolozsvár, Szt. Mihály-templom

1

72.22.7 / 1972
72.22.8 / 1972
72.22.9 / 1972
72.22.10 / 1972
72.22.11 / 1972
72.22.12 / 1972
72.22.13 / 1972
72.22.14 / 1972
72.22.15 / 1972

dia / Segesvár látképe
dia / Segesvár látképe
dia / Gyulafehérvár
dia / Brassó
dia / Segesvár
dia / Nagyszeben
dia / római sírkő
dia / római körszínház
dia / alpesi túra

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Szürke üveg diapozitív. A brassói városház a piaccal.
Szürke üveg diapozitív. Brassó látképe a közeli hegyekből.
Szürke üveg diapozitív. A Tordai-hasadék sziklái.
Szürke üveg diapozitív. A kolozsvári Szt. Mihály-templom Mátyás király
szobrával.
Szürke üveg diapozitív. Segesvár madártávlati képe.
Szürke üveg diapozitív. Segesvár belvárosa.
Szürke üveg diapozitív. A gyulafehérvári várkapu.
Szürke üveg diapozitív. A brassói fekete templom.
Szürke üveg diapozitív. Segesvár a várral.
Szürke üveg diapozitív. Nagyszeben, várkerület.
Szürke üveg diapozitív. Kocsi ábrázolása római sírkövön.
Szürke üveg diapozitív. Római körszínház rekonstrukciós rajza.
Szürke üveg diapozitív. Alpi tájon két turista.

1910 körül
1910 körül
1910 körül
1910 körül
1910 körül
1910 körül
1910 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül

72.22.16 / 1972

dia / Esterházy Leopoldina szobra Kismartonban

1

Szürke üveg diapozitív. Esterházy Leopoldina ülő márványszobra
Kismartonban Canovától. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.17 / 1972

dia / Esterházy Leopoldina szobra Kismartonban

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni Leopoldina csarnok a víz felől. Része
a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.18 / 1972

dia / soproni Hűségkapu

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Hűségkapu. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.19 / 1972

dia / erdőrészlet

1

Szürke üveg diapozitív. Soproni erdőrészlet. Része a Thirring Gusztáv által
a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920 körül

72.22.20 / 1972

dia / Pozsony látképe

1

Szürke üveg diapozitív. Pozsony metszetes látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920 körül

72.22.21 / 1972

dia / nyugat-magyarországi felkelők

1

Szürke üveg diapozitív. Fegyveres felkelők csoportja. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1921

1

Szürke üveg diapozitív. Tüntető tömeg a soproni Fő téren, Thurner
polgármester és környezete a Tábornok-ház erkélyén. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Hamelin, Ferrario és Gorton antant tábornokok a
Széchenyi téri fa tüzérszobor előtt. Része a Thirring Gusztáv által a DTE
és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak,
amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda
céljára volt felhasználva.

1921

1

Szürke üveg diapozitív. Népszavazási hirdetmények egy soproni lakóház
falán. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi
Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország
értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1921

72.22.22 / 1972

72.22.23 / 1972

72.22.24 / 1972

dia / soproni tüntetés Magyarország mellett

dia / antant tábornokok Sopronban

dia / népszavazási plakátok

1920 körül

1920 körül

1928

72.22.25 / 1972

72.22.26 / 1972

72.22.27 / 1972

72.22.28 / 1972

72.22.29 / 1972

dia / Ostenburg bevonulása Sopronba

dia / Ostenburg és Sigray

dia / Sopron átadása Magyarországnak

dia / soproni Hűségkapu

dia / Savanyúkút (Sauerbrunn) látképe

1

Szürke üveg diapozitív. Ostenburg csendőrzászlóalja a Széchenyi téren.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1921

1

Szürke üveg diapozitív. Ostenburg Gyula alezredes tisztelgése báró Sigray
Antal kormánybiztos előtt a Széchenyi téren. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1921

1

Szürke üveg diapozitív. Ferrario olasz antant tábornok a Széchenyi téren
kézfogással átadja Sopront és a népszavazási területet Magyarország
képviselőjének, Guillaume Árpád kormánybiztosnak. Körben az antant
tisztek és a magyar vezetők. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1922

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Hűségkapu. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1928

1

Szürke üveg diapozitív. Savanyúkút látképe, előtérben szállodák. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1921

1920 körül

72.22.30 / 1972

dia / Kirschlag látképe

1

Szürke üveg diapozitív. Kirschlag látképe. E helyen jelentős csata folyt
1921-ben. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.31 / 1972

dia / Szalónak vára

1

Szürke üveg diapozitív. Szalónak várának látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.32 / 1972

dia / Szalónak vára

1

Szürke üveg diapozitív. Szalónak várának látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.33 / 1972

72.22.34 / 1972

72.22.35 / 1972

72.22.36 / 1972

dia / soproni síremlékek

dia / soproni síremlékek

dia / soproni síremlékek

dia / soproni síremlékek

1

Szürke üveg diapozitív. Barokk síremlékek a múzeum parkjában. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Barokk síremlékek a múzeum parkjában. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Barokk síremlékek a múzeum parkjában. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Barokk síremlékek a múzeum parkjában. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.37 / 1972

dia / soproni bencés templom

1

Szürke üveg diapozitív. Bencés templom és Szentháromság-szobor a
városháza felől. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.38 / 1972

dia / soproni színház

1

Szürke üveg diapozitív. A színház és a tér keleti oldala a Liszt-szoborral.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Széchenyi-szobor a Széchenyi-téren koszorúkkal
és tömeggel. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1920

1920

72.22.39 / 1972

dia / soproni Széchenyi-szobor

72.22.40 / 1972

dia / magyarruhás lányok a soproni népszavazáskor

1

Szürke üveg diapozitív. Magyarruhás lányok csoportja a soproni
népszavazás idején. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.41 / 1972

dia / Mithras-szentély

1

Szürke üveg diapozitív. A fertőrákosi Mithras-szentély rajzos ábrázolása.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.42 / 1972

dia / Mithras-szentély

1

Szürke üveg diapozitív. A fertőrákosi Mithras-szentély rajzos ábrázolása.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.43 / 1972

dia / Széchenyi István

1

Szürke üveg diapozitív. Széchenyi István mellképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.44 / 1972

dia / Széchenyi Istvánné

1

Szürke üveg diapozitív. Széchenyi Istvánné mellképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A nagycenki Széchenyi-sírbolt, előtérben belső
részlet. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi
Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország
értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A nagycenki templom a tér felől. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.45 / 1972

72.22.46 / 1972

dia / a cenki Széchenyi-sírbolt

dia / a nagycenki templom

1920

72.22.47 / 1972

dia / a fertődi kastély

1

Szürke üveg diapozitív. Az eszterházi Esterházy-kastély udvara
látogatókkal. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.48 / 1972

dia / Mária-kút Sopronban

1

Szürke üveg diapozitív. Mária-kút a soproni bencés rendház udvarán.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.49 / 1972

dia / Soproni síremlékek

1

Szürke üveg diapozitív. Barokk síremlékek a múzeum parkjában. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.50 / 1972

dia / Soproni síremlékek

1

Szürke üveg diapozitív. Barokk síremlékek a múzeum parkjában. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.51 / 1972

72.22.52 / 1972

72.22.53 / 1972

dia / a kőszegi Hétforrás

dia / lánzséri erdőrészlet

dia / kőszegi völgy

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi Hétforrás látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Lánzséri erdőrészlet patakhíddal. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi Ilona-völgy látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.54 / 1972

dia / tarcsai erdőrészlet

1

Szürke üveg diapozitív. Erdőrészlet Tarcsa mellett. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.55 / 1972

dia / tarcsai erdőrészlet

1

Szürke üveg diapozitív. Erdőrészlet Tarcsa mellett. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.56 / 1972

dia / czáki gesztenyés

1

Szürke üveg diapozitív. Szelídgesztenyés. Része a Thirring Gusztáv által a
DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak,
amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda
céljára volt felhasználva.

1920

72.22.57 / 1972

dia / Rétfalu (Wiesen) látképe

1

Szürke üveg diapozitív. Rétfalu község madártávlati látképe. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.58 / 1972

dia / Lőverek

1

Szürke üveg diapozitív. Gyermekek egy lőverben. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Hétbükkfa, azóta elpusztult facsoport a
Fáberrét mellett. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Sopron megye térképe Csornától nyugatra. Része
a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.59 / 1972

72.22.60 / 1972

dia / Hétbükkfa

dia / Hétbükkfa

72.22.61 / 1972

72.22.62 / 1972

72.22.63 / 1972

72.22.64 / 1972

72.22.65 / 1972

72.22.66 / 1972

72.22.67 / 1972

72.22.68 / 1972

72.22.69 / 1972

dia / a kőszegi Fő tér

dia / a kőszegi vár

dia / a kőszegi vár

dia / Sopron látképe

dia / Sopron látképe

dia / Várkerület

dia / Pihenőkereszt

dia / Muck-kilátó

dia / brennbergi bányavasút

1

Szürke üveg diapozitív. A templom előtti tér Kőszegen. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi vár látképe. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi vár látképe. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Sopron látképe a Szt. Mihály-templom tornyából.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Sopron látképe a Szt. Mihály-templom tornyából.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Vásár a Várkerületen az Ezüst utcánál. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Pihenőkereszt a Balfi úton. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Muck-kilátó a Nyíresen. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A brennbergi bányavasút fa völgyhídja a Tödlnél.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.70 / 1972

72.22.71 / 1972

72.22.72 / 1972

dia / Hatvan Ferenc

dia / soproni síremlékek

dia / soproni síremlékek

1

Szürke üveg diapozitív. Hatvan Ferenc (DTE elnök) mellképe. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Síremlékek a soproni evangélikus temetőben.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Síremlékek a soproni evangélikus temetőben.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.73 / 1972

dia / Előkapu

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Előkapu és Tűztorony. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.74 / 1972

dia / Szt. Mihály-templom

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Szt. Mihály-templom a város felől. Része
a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Szt. Jakab-kápolna kapuja és
mennyezetes ábrázolása. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni Szt. Jakab-kápolna kapuja és
mennyezetes ábrázolása. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A jáki templom kapuja. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A lámfalvi templom látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.75 / 1972

72.22.76 / 1972

72.22.77 / 1972

72.22.78 / 1972

dia / Szt. Jakab-kápolna

dia / Szt. Jakab-kápolna

dia / a jáki templom

dia / a lámfalvi templom

72.22.79 / 1972

dia / a máriafalvi templom

1

Szürke üveg diapozitív. A máriafalvi templom látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.80 / 1972

dia / Romwalter és Muck

1

Szürke üveg diapozitív. Romwalter Károly és Muck András, a soproni
turisztika és városszépítés úttörői. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és
a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.81 / 1972

dia / Kismarton

1

Szürke üveg diapozitív. Kismarton látképe a kastéllyal. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni Esterházy-kastély utcai és kerti
homlokzata. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1920

72.22.82 / 1972

dia / a kismartoni kastély

72.22.83 / 1972

dia / a kismartoni kastély

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni Esterházy-kastély utcai és kerti
homlokzata. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

72.22.84 / 1972

dia / a kismartoni park

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni Esterházy-park tava hattyúkkal.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.85 / 1972

dia / a lorettomi templom

1

Szürke üveg diapozitív. A lorettomi templom főhomlokzata. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.86 / 1972

dia / Feketeváros (Purbach)

1

Szürke üveg diapozitív. A feketevárosi városkapu. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.87 / 1972

dia / Feketeváros (Purbach)

1

Szürke üveg diapozitív. Feketeváros 17. századi metszetes látképe. Része
a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.88 / 1972

72.22.89 / 1972

72.22.90 / 1972

dia / Fertőszéleskút (Breitenbrunn)

dia / Ruszt (Rust)

dia / Ruszt (Rust)

1

Szürke üveg diapozitív. A fertőszéleskúti templom. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Ruszt látképe a Fertő felől. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Ruszti utcakép. Része a Thirring Gusztáv által a
DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak,
amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda
céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.91 / 1972

dia / Lánzsér (Landsee)

1

Szürke üveg diapozitív. A lánzséri várrom részletei. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.92 / 1972

dia / Lánzsér (Landsee)

1

Szürke üveg diapozitív. A lánzséri várrom részletei. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.93 / 1972

dia / Lánzsér (Landsee)

1

Szürke üveg diapozitív. A lánzséri várrom részletei. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni park részletei a kastéllyal és a
Leopoldina templommal. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni park részletei a kastéllyal és a
Leopoldina templommal. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A borostyánkői vár látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.94 / 1972

72.22.95 / 1972

72.22.96 / 1972

dia / a kismartoni park

dia / a kismartoni park

dia / Borostyánkő (Bernstein)

72.22.97 / 1972

72.22.98 / 1972

72.22.99 / 1972

dia / Fertőszéleskút (Breitenbrunn)

dia / Tarcsa

dia / Fertő

1

Szürke üveg diapozitív. A fertőszéleskúti őrtorony. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A tarcsai fürdő épülete. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A Fertő víztükre. Része a Thirring Gusztáv által a
DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak,
amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda
céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.100 / 1972

dia / a kőszegi Hétforrás

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi Hétforrás távolabbi képe. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.101 / 1972

dia / Kőszeg

1

Szürke üveg diapozitív. Kőszeg madártávlati képe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.102 / 1972

dia / Kőszeg

1

Szürke üveg diapozitív. Kőszeg madártávlati képe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.103 / 1972

dia / a kőszegi vár

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi vár kapuja. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.104 / 1972

dia / kőszegi kilátó

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi kilátótorony. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.105 / 1972

dia / Szalónak

1

Szürke üveg diapozitív. A szalónaki vár részletei. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.106 / 1972

dia / Szalónak

1

Szürke üveg diapozitív. A szalónaki vár részletei. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.107 / 1972

72.22.108 / 1972

72.22.109 / 1972

dia / Szalónak

dia / Rohonc (Rechnitz)

dia / Léka (Lockenhaus)

1

Szürke üveg diapozitív. A szalónaki vár részletei. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A rohonci kastély látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Léka község madártávlati látképe. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.110 / 1972

dia / Kismartoni szobor

1

Szürke üveg diapozitív. Esterházy Leopoldina szobra. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.111 / 1972

dia / Fraknó (Forchtenstein)

1

Szürke üveg diapozitív. A fraknói vár látképe. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.112 / 1972

dia / Fraknó (Forchtenstein)

1

Szürke üveg diapozitív. A fraknói vár látképe. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A fraknói vár 17. századi metszetes ábrázolása.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A lékai templom és falu látképe. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A lékai vár látképe. Része a Thirring Gusztáv által
a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Kabold látképe a várkastéllyal. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.113 / 1972

72.22.114 / 1972

72.22.115 / 1972

72.22.116 / 1972

dia / Fraknó (Forchtenstein)

dia / Léka (Lockenhaus)

dia / Léka (Lockenhaus)

dia / Kabold (Kobelsdorf)

72.22.117 / 1972

dia / Lánzsér (Landsee)

1

Szürke üveg diapozitív. A lánzséri vár 17. századi metszetes ábrázolása.
Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga
keretében készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit
bemutatva a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.118 / 1972

dia / Schwarzenbach

1

Szürke üveg diapozitív. A vár 17. századi metszetes ábrázolása. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A soproni várhelyi ásatás alaprajza. Múzeumi
évkönyvből. Része a Thirring Gusztáv által a DTE és a
Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak, amely
Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda céljára
volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Őskori urna rajza a Várisról. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Kőszegi templombelső. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi Óház kilátótorony. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Életkép a kőszegi uszodában. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi Hétforrás. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kőszegi Mandik erdőrészlet. Része a Thirring
Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.119 / 1972

72.22.120 / 1972

72.22.121 / 1972

72.22.122 / 1972

72.22.123 / 1972

72.22.124 / 1972

72.22.125 / 1972

dia / Várhely

dia / Várhelyi urna

dia / Kőszeg

dia / Kőszeg

dia / Kőszeg

dia / Kőszeg

dia / Kőszeg

1920

72.22.126 / 1972

72.22.127 / 1972

72.22.128 / 1972

dia / Lánzsér (Landsee)

dia / Felsőlövő (Oberschützen)

dia / Kismartoni (Eisenstadt) parkrészlet

1

Szürke üveg diapozitív. A lánzséri vár tornya. Része a Thirring Gusztáv
által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett
diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar
propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. Felsőlövő látképe. Része a Thirring Gusztáv által a
DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében készíttetett diasorozatnak,
amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva a magyar propaganda
céljára volt felhasználva.

1920

1

Szürke üveg diapozitív. A kismartoni Esterházy-park részlete. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

1920

72.22.129 / 1972

dia / Bánfalva

1

Szürke üveg diapozitív. Sopronbánfalva látképe a Vashegyről. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

72.22.130 / 1972

dia / Sopron látképe

1

Szürke üveg diapozitív. Sopron látképe a Károly-magaslatról. Része a
Thirring Gusztáv által a DTE és a Nyugatmagyarországi Liga keretében
készíttetett diasorozatnak, amely Nyugat-Magyarország értékeit bemutatva
a magyar propaganda céljára volt felhasználva.

1920

72.22.131 / 1972

dia / Amszterdam

1

Szürke üveg diapozitív. Az amszterdami várkastély. Thirring Gusztáv
tulajdona volt.

1920

72.22.132 / 1972

dia / Alkmaar

1

72.22.133 / 1972
72.22.134 / 1972
72.22.135 / 1972
72.22.136 / 1972
72.22.137 / 1972
72.22.138 / 1972
72.22.139 / 1972
72.22.140 / 1972
72.22.141 / 1972
72.22.142 / 1972
72.22.143 / 1972

dia / holland asszonyok
dia / Hollandia
dia / Haarlem
dia / Hága
dia / Seeveningen
dia / Delft
dia / Rotterdam
dia / Hollandia
dia / Middelburg
dia / Groningen
dia / Amszterdam

72.22.144 / 1972
72.22.145 / 1972

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Szürke üveg diapozitív. Alkmaar, csatorna és házak. Thirring Gusztáv
tulajdona volt.
Szürke üveg diapozitív. Három holland nő.
Szürke üveg diapozitív. Halászház belseje.
Szürke üveg diapozitív. A haarlemi amszterdami kapu.
Szürke üveg diapozitív. Hágai részlet.
Szürke üveg diapozitív. Tengeri strand.
Szürke üveg diapozitív. Szélmalmok.
Szürke üveg diapozitív. Rotterdami csatornapart.
Szürke üveg diapozitív. Vashíd.
Szürke üveg diapozitív. A middelburgi városháza.
Szürke üveg diapozitív. A groningeni nagy piactér.
Szürke üveg diapozitív. Amszterdam látképe.

1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül

dia / Amszterdam

1

Szürke üveg diapozitív. Amszterdami kanális, utcakép: Binnen Amstel.

1920 körül

dia / Amszterdam

1

Szürke üveg diapozitív. Amszterdami kanális, utcakép: Binnen Amstel.

1920 körül

1920

72.22.146 / 1972
72.22.147 / 1972
72.22.148 / 1972
72.22.149 / 1972

dia / Amszterdam
dia / Amszterdam
dia / Amszterdam
dia / Amszterdam

1
1
1
1

Szürke üveg diapozitív. Amszterdami csatorna házsorral, Kolkje.
Szürke üveg diapozitív. Amszterdami csatorna házsorral, Kolkje.
Szürke üveg diapozitív. Amszterdami parkrészlet a városházzal.
Szürke üveg diapozitív. Amszterdami Rijksmuseum.

1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül

72.22.150 / 1972

dia / Amszterdam

1

Szürke üveg diapozitív. Amszterdami utcakép csatornával: Groenburgwal.

1920 körül

72.22.151 / 1972

dia / Amszterdam

1

Szürke üveg diapozitív. Amszterdami házsor csatornával: Achterburgwal.

1920 körül

72.22.152 / 1972
72.22.153 / 1972
72.22.154 / 1972
72.22.155 / 1972
72.22.156 / 1972
72.22.157 / 1972
72.22.158 / 1972
72.22.159 / 1972
72.22.160 / 1972
72.22.161 / 1972
72.22.162 / 1972
72.22.163 / 1972
72.22.164 / 1972
72.22.165 / 1972
72.22.166 / 1972
72.22.167 / 1972
72.22.168 / 1972
72.22.169 / 1972
72.22.170 / 1972
72.22.171 / 1972
72.22.172 / 1972

dia / Amszterdam
dia / Hága
dia / Hága
dia / Hága
dia / Hága
dia / Hága
dia / Zaandam
dia / Zaandam
dia / Zaandam
dia / Hollandia
dia / Ruyter tengernagy
dia / Hollandia
dia / Hollandia
dia / Haarlem
dia / Hollandia
dia / Hollandia
dia / Haarlem
dia / Haarlem
dia / Haarlem
dia / Kirschlag
dia / Debrecen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920
1920 körül

72.23.1 / 1972

dagerrotípia / Kossuth Lajos

1

Szürke üveg diapozitív. Amszterdami utcakép: Oude Gracht.
Szürke üveg diapozitív. Hágai vadaskert: Hertenkamp.
Szürke üveg diapozitív. Hágai utcakép: Buitrenhof.
Szürke üveg diapozitív. A hágai Bosch-palota.
Szürke üveg diapozitív. Hágai utcakép: Prinsessegracht.
Szürke üveg diapozitív. Hágai tér: Ridderzaal.
Szürke üveg diapozitív. Péter cár hollandiai mellképe.
Szürke üveg diapozitív. Péter cár hollandiai lakóháza.
Szürke üveg diapozitív. Péter cár hollandiai lakóháza.
Szürke üveg diapozitív. Holland parasztok, életkép.
Szürke üveg diapozitív. Férfi mellkép, metszet.
Szürke üveg diapozitív. Életkép: holland parasztasszonyok.
Szürke üveg diapozitív. Szélmalmok.
Szürke üveg diapozitív. Haarlemi katedrális.
Szürke üveg diapozitív. Haarlemi tulipánkert.
Szürke üveg diapozitív. Haarlemi tulipánkert.
Szürke üveg diapozitív. Haarlemi utcakép: Spaarne mer Waag.
Szürke üveg diapozitív. Haarlemi amszterdami kapu.
Szürke üveg diapozitív. Haarlemi városháza.
Szürke üveg diapozitív. Kirschlag látképe.
Szürke üveg diapozitív. Debreceni protestáns emlékmű.
Piros nyomott bársonykeretben, üveg mögött kissé elmosódott
dagerrotípia: Kossuth Lajos pénzügyminiszter mellképe.

72.23.2 / 1972

dagerrotípia / Esterházy Pál

1

Piros nyomott bársonykeretben, üveg mögött aránylag jó állapotú
dagerrotípia: Esterházy Pál külügyminiszter mellképe zsinóros ruhában.
Egyszerű fekete tok.

1848

72.23.3 / 1972

dagerrotípia / Battyhány Lajos

1

Piros nyomott bársonykeretben, üveg mögött dagerrotípia: Battyhány Lajos
miniszterelnök mellképe. Egyszerű fekete tok.

1848

1848

72.23.4 / 1972

dagerrotípia / Michel Jánosné

1

Aranyszegélyű, fakult, díszes, bordó bársonykeretben üveg mögött elég jó
állapotú dagerrotípia: Michel Jánosné mellképe. Egyszerű zöld tok.

1848

1848

72.23.5 / 1972

dagerrotípia / Michel Jánosné

1

Fakult, bordó, aranykeretes bársonykeretben üveg mögött kissé fakult
dagerrotípia: Michel János, a soproni Szt. Mihály-templom
sekrestyésének, 1848-as krónikaírónak és tanítónak (1791-1857)
mellképe.

72.24.1 / 1972

pecsételő / Soproni Zeneegyesület

1

Esztergályozott fekete fanyélen téglalapalakú pecsételő pozitív betűkkel
címer fölött és alatt: SOPRONI / LISZT FERENC / ZENEEGYESÜLET /
1829.

1900 körül

72.24.2 / 1972

pecsételő / Sopron város

1

Egyszerű, esztergályozott fanyélen negatív pecsételő: Sopron címere
körül: SZABAD KIRÁLYI SOPRON VÁROS PECSÉTJE.

1900 körül

72.24.3 / 1972

pecsételő / nemesi

1

Feketére festett, esztergályozott fanyélen ovális negatív pecsétnyomó:
barokk címerpajzson kalászokat tartó oroszlán.

1800 körül

72.24.4 / 1972

táncrend / báli

1

Több oldalas, díszes, aranyozott nyomással készített táncrend
selyemzsinóron kis ceruzával: Soproni Zeneegyesület, 1900. Febr. 26.

1900

72.24.5 / 1972

jelvény / Soproni Korcsolyázó Egylet

1

Kis füllel ellátott kerek, gomb formájú jelvény piros és fehér mezővel.
Középen korcsolya, fölötte és alatta: SOPRONI / KORCSOLYÁZÓ
EGYLET / 1872.

1872

72.24.6 / 1972

gomb / 1919-es vörös

1

72.24.7 / 1972

karszalag / nyári egyetemi

1

72.24.8 / 1972

szalag / doborjáni Liszt-ünnep

1

72.24.9 / 1972

jelvény / budapesti eucharisztikus kongresszus

1

Kehely és Lánchíd körül: XXXIV. CONGRESS EVCHARISTIC
INTERNAT / BVDAPEST 1938

1938

72.24.10 / 1972

jelvény / Soproni Zeneegyesület

1

Lyra körül oválisan: SOPRONI ZENEEGYESÜLET 1829-1929. Füles
fehérfém.

1929

72.25.1 / 1972

jelvény / autós, I. világháborús

1

Hátul tűvel ellátott fém, őrtálló katona mellett: I. R. 83. A 83. közös
gyalogezred jelvénye.

72.25.2 / 1972

jelvény / autós

1

Préselt vörösréz lemez: kiállítási csarnok körül: INTERNATIONALE /
AUTOMOBIL u MOTORRAD / AUSSTELLUNG WIEN 1931 / ZIELFAHRT
DES ÖTG.

1931

72.25.3 / 1972

jelvény / autós

1

Díszes keretben FTC jelvény körül: Csillagtúra - Siófok 1932.

1932
1936
1934

Egyszerű fémgomb vörös szövettel bevonva. 1919. május 1-jén
használták.
Nemzetiszínű karszalagon: NYÁRI EGYETEM.
Piros-sárga papírszalagon: Zur LISZTFEIER und / Gründungsliedertafel d.
M. Burgenland / SGV RAIDING 28. VI. 1925.

72.25.4 / 1972

jelvény / autós

1

Háromszög alakú fémöntvény: frontharcos jelvény körül: KAPOSVÁRI
FRONTHARCOS SZÖV / SOMOGYMEGYEI / AUTOMOBIL CLUB / 1936.
IX. 8.

72.25.5 / 1972

jelvény / autós

1

Préselt lemez, autós tájkép körül: TTC / BALATONBOGLÁR 1934.

1919
1936 körül
1925

1914 körül

72.25.6 / 1972

jelvény / autós

1

A pesti hősi emlékmű alatt: ORSZ FRONTHARCOS SZÖV / AUTÓ ÉS
MOTORSPORT / OSZTÁLYA. A plakettet Berán készítette. Hátul: HŐSÖK
CSILLAGTÚRÁJA.

1930

72.25.7 / 1972

jelvény / autós

1

A szombathelyi templom körül: DUNÁNTÚLI AUTOMOBIL ÉS MOTOR
KLUB / SZOMBATHELYI ÜNNEPI HÉT / CSILLAGTÚRA, 1934. IX. 2.

1934

72.26.1 / 1972

padtábla / soproni

1

Egyszerű keretben: Dr. Gedeon Aladár / adománya felirat. Fehérfém
öntvény.

1920 körül

72.26.2 / 1972

padtábla / soproni

1

Fehérfém öntvény. Egyszerű keretben felirat: SOPRONI
VÁROSSZÉPÍTŐ / EGYESÜLET.

1900 körül

72.27.1 / 1972

dekoráció / soproni ínségkonyha

1

Festett fémlemezekből kialakított mezei virágcsokor nemzetiszínű
szalaggal. A soproni ínségkonyha Fő tér 7. sz. alatti helyiségét díszítette.
Műemléki kutatás közben találták.

1900 körül

72.28.1 / 1972

jelvény / KISZ, jubileumi

4

Zománcozott rézjelvény tűvel: KISZ jelvény alatt kerek koszorúban: 15. A
KISZ 15. éves jubileumakor ajándékozták. 2 db jelvény és hozzá 2 db
igazolvány.

1972

72.28.2 / 1972
72.28.3 / 1972

jelvény / KISZ
jelvény / Express ifjúsági

2
1

72.28.4 / 1972

plakett / úttörő, jutalom-

1

72.28.5 / 1972

notesz / KISZ

1

Bordó műanyagnotesz címlapján: a magyar / kommunista / ifjúsági /
szövetség / városi / küldött / értekezlete / 1971.

1971

72.28.6 / 1972

ajándéktárgy / KISZ

3

Feketére festett, hajlított fémlemezt két esztergályozott sárgaréz
rudacskával, rajta: 15 éves a KISZ, 1918. 1957. 1972. Dosszié
leszorítására való ajándéktárgy, a zárgyári kiszesek készítették.

1972

72.28.7 / 1972

emlékplakett / felszabadulási

2

Műanyag dobozban kék alapon nemzetiszínű szalag, fémplakett: kalász és
fogaskerék kerek keretben: HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK
EMLÉKÉRE 25.

1970

72.28.8 / 1972

album / KISZ-választások krónikája

1

Díszesen kötött albumban a soproni városi KISZ-választások krónikája
alapszervezetenként összeállítva, írásban és fényképben.

1971

72.28.9 / 1972

album / KISZ-kongresszus

1

Díszes alumban a soproni KISZ alapszervezetek kongresszusi
felajánlásainak bejegyzése, kézírás, rajz és fénykép.

1971

72.29.1 / 1972

emléklap / József Attila Gimnázium centenáriuma

2

Fekete műanyag borítóban jobboldalt préselt rézlemez plakett: leányfej
fölött és alatt: 100 ÉVES / A KÖZÉPFOKÚ / LEÁNYOKTATÁS /
SOPRONBAN 1971. Baloldalt a Liszt Ferenc Múzeum számára kiállított
emléklap.

1971

72.30.1 / 1972

emlékplakett / soproni pedagógiai tanácskozás

1

Az UNESCO TV pedagógiai nemzetközi tanácskozásának emlékjelvénye:
Sopron-címer és UNESCO-jelvény mellett: TV PEDAGÓGIA, SOPRON
1971. X. 4-8.

1971

Zománcozott réz, tűs jelvény: A KISZ jelvénye fölött és alatt: 19 / 71.
A KISZ utazási irodájának jelvénye: földgömb előtt: EXPRESS.
Faalapra erősítve díszes sárgaréz lap: úttörőjelvény alatt: AZ
ÚTTÖRŐKÉRT.

1971
1972
1970

72.31.1 / 1972

söröspohár / Soproni Gazdapolgárok dalkör

1

Zöldmázas, egyszerű, füles korsó, oldalán lyra alakú domború alapon lyra
körül: Soproni Gazdapolgárok férfi dalegylete 1887-1912.

1912

72.32.1 / 1972

szőnyegminta / SOTEX

3

Nagy, élénkszínű, virágmintás szőnyegdarab, nyomott buklé techinkával
készült. Mintaszáma: 18170 / rot. Az 1920-as években gyártották, ma már
ilyen nem készül a gyárban.

1920 körül

72.32.2 / 1972

embléma / SOTEX

1

Fehér, csillogó műszál bútorszöveten feketével, stilizált szőnyeg körül:
SOPRONI SZŐNYEGGYÁR. Az 1972-vel önálló gyárrá vált soproni
SOTEX szőnyeggyár emblémája, védjegye.

1972

72.33.1 / 1972

kézimunka / minta

1

Ritka szövésű fehér anyagon színes szállal, keresztöltéssel kézimunkaelemek sora: betűk, számok, díszítő motívumok, évszám: 1869.

1869

72.33.2 / 1972

kézimunka / minta

1

Ritka szövésű, erős, fehér anyagon színes fonallal, keresztöltéssel ABC,
számok és díszítő elemek mellett: Hermin Katalin, 1892.

1892

72.34.1 / 1972

vállkendő / női

1

Színjátszó, lilás taft anyagból erősen fodros, a fodrok alja cakkosra vágva.
Id. Storno Ferencné ruhája volt.

1890

1

Fölfelé kissé szélesedő, füles, zöldmázas, egyszerű korsó oldalán kerek
kidomborodó alapon, ciklámen körül domború betűkkel: Dunántúli-TuristaEgyesület / Nyires-korsó. A DTE Nyiresen lévő turistaházában használták
(?).

1920 körül

A megszűnt Színház utcai általános iskola névtáblája. Zománcozott ovális
alapon a magyar állami címer (1957) körül: ÁLLAMI / ÁLTALÁNOS
ISKOLA. A Színház utca 27. volt ev., majd állami általános iskola
névtáblája. Az iskola megszűnt, illetve 1972-ben a Kőfaragó téri új
lakótelepre költözött és Bors László nevét vette fel.

1957

72.34.2 / 1972

söröspohár / DTE

72.35.1 / 1972

névtábla / iskolai

1

72.35.2 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

72.35.3 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

Fa mértani idom: szabályos hatszög alapú hasáb. Mértan és rajzórák
szemléltetésére.
Mértani idom mértan és rajzórára: szabályos nyolcszög alapú hasáb.

72.35.4 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

Mértani idom mértan és rajzórára: egyenlő oldalú háromszög alapú hasáb.

72.35.5 / 1972
72.35.6 / 1972
72.35.7 / 1972
72.35.8 / 1972
72.35.9 / 1972
72.35.10 / 1972
72.35.11 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai
szemléltető eszköz / iskolai
szemléltető eszköz / iskolai
szemléltető eszköz / iskolai
szemléltető eszköz / iskolai
szemléltető eszköz / iskolai
szemléltető eszköz / iskolai

1
1
1
1
1
1
1

72.35.12 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

72.35.13 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: négyzet alapú hasáb.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: kúp.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: csonka gúla.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: gúla.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: henger.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: kocka.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: csonkakúp.
Mértani idom mértan és rajz szemléltetésére: egyenlő oldalú háromszög
alapú hasáb.
Üreges mértani idom: egyenlő oldalú háromszög alapú gúla.

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940 körül
1940 körül
1940 körül
1940 körül

72.35.14 / 1972

politechnikai munka / iskolai

1

Csavart szárú vas tűzpiszkáló. Iskolai politechnika órán készítette
általános iskolás gyerek.

1960 körül

72.35.15 / 1972

politechnikai munka / iskolai

1

Fehér bádogból kalapált homokozó játék süteményforma. Iskolai
politechnika órán készítette általános iskolás gyerek.

1960 körül

72.35.16 / 1972

politechnikai munka / iskolai

1

Pogácsaszaggató. Iskolai politechnika órán készítette általános iskolás
gyerek.

1960 körül

72.35.17 / 1972

politechnikai munka / iskolai

1

Fa képkeret. Iskolai politechnika órán készítette általános iskolás gyerek.

1960 körül

72.35.18 / 1972

politechnikai munka / iskolai

1

Puhafa karácsonyfa-talp. Iskolai politechnika órán készítette általános
iskolás gyerek.

1960 körül

72.35.19 / 1972

politechnikai munka / iskolai

1

72.35.20 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

72.35.21 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

72.35.22 / 1972

szemléltető eszköz / iskolai

1

Faalapra erősített forgatható üveglap, hozzá közelíthető fémrudakkal.
Iskolai fizikai szemléltető eszköz: áramfejlesztő.

1900 körül

72.36.1 / 1972

munkatáblázat / kéményseprő

1

Kartonra kasírozott, kézzel írott táblázat: Arbeits-Tabelle der Herren Gebr.
Klimesch. A Klimesch kéményseprő testvérek felügyeleti körzete.

1890 körül

72.37.1 / 1972

cégér / Schwerak órás

1

Áttört bádog cégtábla: zsebóra római számokkal, középen: Schwerak
Ferenc. A Lenin krt. 46. sz. ház elbontásakor találták.

1930 körül

72.37.2 / 1972

cégér / Schwerak órás

1

72.38.1 / 1972

dagerrotípia / Thirring család

1

72.39.1 / 1972

üvegnegatív / Pap réti zsinagóga

1

72.39.2 / 1972

üvegnegatív / Soproni Takarékpénztár

1

A Soproni Takarékpénztár Széchenyi téri épületét ábrázoló nagyméretű
üvegnegatív. Valószínűleg Rupprecht Mihály Bécsi utca 6. szám alatti
műterméből való.

1870 körül

72.39.3 / 1972

üvegnegatív / Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

1

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank várkerületi épületét ábrázoló
nagyméretű üvegnegatív. Valószínűleg Rupprecht Mihály Bécsi utca 6.
szám alatti műterméből való.

ismeretlen

72.40.1 / 1972

naptár / Hungarotex, 1971. évre

2

8., 22., 23., 30., 37., 45., 46., 47. oldalain soproni textiles céhemlék
fényképével díszített szép naptár fehér műanyagba kötve, színes
Hungarotex dobozban.

1970

72.41.1 / 1972

naptár / soproni, előjegyzési

1

Színes keménypapír naptártábla színes nyomattal: a Szent Mihálytemplom környéke.

1935 körül

Könyvkötőmunka: papír tolltartó. Iskolai politechnika órán készítette
általános iskolás gyerek.
Festett fa dombormű: végvári jelenet, történelmi szemléltető eszköz.
Biológiai szemléltető eszköz: többrétegű, nyomtatott papír: az emberi test
belső szerkezete. Müncheni német kiadás.

Bádogból készített nagy zsebóraforma, arab számlapján: Schwerák F. A
Lenin krt. 46. sz. ház elbontásakor találták.
Zöld bársonykeretben dagerrotíp kép: a Thirring család tagjai.
Nagyméretű üvegnegatív, a Pap réti zsinagógát ábrázolja. Valószínűleg
Rupprecht Mihály munkája.

1960 körül
1940 körül
1920 körül

1930 körül
1850 körül
1870 körül

72.41.2 / 1972

munkafüzet / iskolai

1

Szürkészöld kemény kötésbe kötve gimnáziumi gyakorló füzet. Címlapján
arannyal nyomva: Növénymikroskopi gyakorlatok / m. kir. áll. főreáliskola
Sopron / Lipner Ödön. Lipner/Lóránt Ödön iskolai rajzait és jegyzeteit
tartalmazza.

72.41.3 / 1972

fényképalbum / I. világháborús tábori

2

Kemény kötésben az I. világháború frontjain készített fényképek. LipnerLóránt Ödön felvételei.

1915-1916

72.41.4 / 1972

fényképalbum / Lipner család

1

Díszes, aranyozott kemény bőrkötés rézcsattal. Belül 10 kemény
kartonlap, kétoldalról 4-4 fényképhellyel. 65 Sopronban készült fényképet
tartalmaz a Lipner család tagjairól.

1900 körül

72.42.1 / 1972

levelezőlap / nyírfakéreg, tábori

1

Nyírfakéregből készített levelezőlap. Garab Béla küldte szüleinek a
szokásos ödvözlő sorokkal. Tintaceruza írás.

1916

72.42.2 / 1972

levelezőlap / nyírfakéreg, tábori

1

Nyírfakéregből készített levelezőlap. Garab Béla küldte szüleinek a
szokásos ödvözlő sorokkal. Tintaceruza írás.

1916

72.43.1 / 1972

fényképalbum / Soproni Hadapródiskola

1

Egyszerűbb, kemény zöld szecessziós táblába kötve 12 kemény
kartonlapon a soproni hadapródiskola épületeinek és helyiségeinek
fényképe az épület avatása után (24 db). A jelenlegi egyetem épületei.

1898

72.44.1 / 1972

jegyzetfüzet / soproni gyógyszerészülés

1

Fekete műanyagborítóban gyógyszergyári reklámszövegekkel ellátott
jegyzetfüzet. A borító fülében a soproni gyógyszertári múzeum
megnyitásának fotóemléke.

1968

72.45.1.1-45 / 1972

termékkatalógus / SOTEX

45

Papírra erősített szőnyegfényképek alatt a cikk részletesebb leírása.

1963

72.46.1 / 1972

újságcikk-gyűjtemény / Heimler Károly

1

A Heimler-féle topográfia borítójába kötve helytörténeti újságcikkek
gyűjteménye és ezek mutatója. Dr. Heimler Károly ny. városi főjegyző, a
Soproni Városszépítő Egyesület elnökének gyűjtése. 84 lap.

1940

72.47.1.1 / 1972

kiskáté / soproni Rákóczi-apródok

2

Kemény kötésben sok rajzzal ellátott cserkész oktatási anyag. Címlapján:
A III. oszt. Rákóczi apród Kis Kátéja. Összeállította vitéz Kárpáthy Olivér,
az ábrákat készítette vitéz Ágotha Géza.

1927

72.47.1.2 / 1972

forgatókönyv / soproni Rákóczi-apródok

1

72.48.1 / 1972

emlékkönyv / Soproni Magyar Szövetség sajtóosztálya

1

72.49.1 / 1972

emlékkönyv / Rauth Margit

1

Bőrbe és hímzett selyembe kötött emlékkönyv több bejegyzéssel 19191923 között. Zwinz Károly bejegyzése, 4. o.

1919

72.49.2 / 1972

emlékkönyv / Rauth Irén

1

Szecessziós fémplakettel ellátott, bőrkötésű emlékkönyv. Bejegyzései
1919-1923. Több soproni 1919-es politikai vezető bejegyzése, ill. aláírása
szerepel benne. 90 lap.

1919

1

Félig aranyozott bőrbe kötött hatalmas album az Újpesti dalárda
fényképeivel és aláírásával. Ajánlása: Felejthetetlen napok emlékéül és
szeretetünk jeléül Rauth Margit úrleánynak Az Újpesti Ifjak Körétől,
Sopron, 1925. VIII. 14-17. 10 lap.

1925

72.49.3 / 1972

emlékalbum / soproni dalosverseny

A kiskáté melléklete. Az apródok egy kirándulásának forgatókönyve.
Soproni Magyar Szövetség sajtóosztálya által összegyűjtött, a
Szövetségről szóló hírlapi írások hatalmas albuma kötve.

1911-1912

1927
1943

72.49.4 / 1972

emlékérem / erdélyi

1

Kék selyemszalagon kerek fehérfém érem. Av.: Mátyás király mellképe
körül: ERDÉLYI RÉSZEK FELSZABADULÁSÁNAK EMLÉKÉRE, 1940.
Rev.: Erdély címere körül: MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLETÉSÉNEK 500.
ÉVFORDULÓJÁN / VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS
KORMÁNYZÓ ORSZÁGLÁSÁNAK XX ÉVÉBEN.

72.49.5 / 1972

emlékérem / felvidéki

1

Piros-kék selyemszalagon kerek bronzérem. Av.: Rákóczi Ferenc II.
mellképe körül: PRO PATRIA ET LIBERTATE RÁKÓCZI. Rev.: A /
MAGYAR / FELVIDÉK / FELSZABADULÁSÁNAK / EMLÉKÉRE / 1938.

1938

72.49.6 / 1972

érdemérem / Soproni Zeneegyesület

2

Zománcozott, díszes fehérfém érmen lyra körül: 1829 / SOPRONI
ZENEEGYESÜLET. Alatta áttört bronzkoszorún zománcozott fehér
alapon: ELISMERÉSÜL / DEM VERDIENSTE. Piros-fehér selyemszalag.

1929

72.49.7 / 1972

érdemérem / zenei

2

Fehér zománcalapon lyra és korona körül: AZ ÉRDEM / JUTALMA /
MDEOSZ. Fölül: XX.

1930 körül

72.49.8 / 1972

mérőedény / ón

1

Erősen előreugró, csőrös kiöntővel ellátott nyeles mérőpohár, belsejében
mértékbeosztással.

1900 körül

72.49.9 / 1972

mérőpohár / patikai

1

Belül mértékbeosztással ellátott fülespohár. Stern Mór fogorvos használta.

1900 körül

72.49.10 / 1972

kalapforma / "tomp"

1

Esztergályozott, fa kalapforma. A női vagy férfi kalap gőzöléssel való
végső formálásához, vagy a kalap raktározására használták.

1900 körül

72.49.11 / 1972

süteményszaggató

1

72.49.12 / 1972

süteményszaggató

1

72.49.13 / 1972

fánksütő

1

72.49.14 / 1972

süteményszaggató

1

72.49.15 / 1972

ostyasütő

1

72.49.16 / 1972

süteményszaggató

1

Bádogból készített süteményszaggató, ovális cakkos szélű sütemény
szaggatására.
Hal formájú bádog süteményforma.
Hosszú nyélen kis kerek kuglófforma. Fánktésztát a forró olajba
belemártva sütöttek vele.
Cakkos szélű, rombusz alakú bádog süteményszaggató.
Hosszabb nyélen csillag formájú, áttört test, ennek nyilásaiban a tészta
megtapadt, és ezt mártották forró olajba.
Cakkos szélű, téglalap alakú bádog süteményszaggató.

1940

1890 körül
1900
1890 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

72.49.17 / 1972

gobelinráma

1

Egyszerű, téglalap alakú fakeret, két rövidebb oldalán szögekkel. Középütt
megkezdett gobelinminták: kék vitorláshajó és egy félbemaradt színes
ábra.

72.49.18 / 1972

napernyő

1

Hosszú, esztergályozott fanyél rézgyűrűkkel, fehér, virágos selyemhuzat.

1920 körül

72.49.19 / 1972

napernyő

1

Rövidebb, esztergályozott fanyél gombos fogantyúval, kék csíkokkal
ellátott fehér, virágos selyemhuzat.

1920 körül

72.49.20 / 1972

esernyő

1

72.49.21 / 1972

esernyő / férfi

1

Rövid, esztergályozott nyél, faragott gombfogó fonott szíjjal. Fekete
selyemmintázat.
Faragott, hajlított fogojú, fekete selyemhuzatos esernyő.

1920

1920 körül
1920 körül

72.49.22 / 1972

táska / női

1

Házilag készített fekete selyemtáska saját anyagából selyemszalag
fogóval.

1920 körül

72.49.23 / 1972

táska / női

1

Barna és drapp selyemfonalból horgolt táska selyembéléssel bambusz
szájrésszel.

1920 körül

72.49.24 / 1972

táska / női

1

72.49.25.1 / 1972
72.49.25.2 / 1972
72.49.26.1 / 1972
72.49.26.2 / 1972
72.49.27.1 / 1972
72.49.27.2 / 1972

harisnya / női
harisnya / női
zokni / női
zokni / női
kesztyű / női
kesztyű / női

1
1
1
1
1
1

Köralakú fekete selyemtáska, egyik oldalán hímzett gobelin díszítéssel,
fekete selyemszalag fogó, réz szájrész.
Kézzel kötött, mintás, drapp színű női harisnya.
Kézzel kötött, mintás, drapp színű női harisnya.
Fehér pamutból kézzel kötött, körömcipőbe való mintás bokazokni.
Fehér pamutból kézzel kötött, körömcipőbe való mintás bokazokni.
Rövid, fekete, mintás kötésű kesztyű.
Rövid, fekete, mintás kötésű kesztyű.

72.49.28.1 / 1972

kesztyű / női

1

Nagyon hosszú szárú, fehér, tüllszerű kesztyű, csuklórészén gombolással.

1920 körül

72.49.28.2 / 1972

kesztyű / női

1

Nagyon hosszú szárú, fehér, tüllszerű kesztyű, csuklórészén gombolással.

1920 körül

72.49.29.1 / 1972
72.49.29.2 / 1972
72.49.30.1 / 1972
72.49.30.2 / 1972

kesztyű / női
kesztyű / női
kesztyű / női
kesztyű / női

1
1
1
1

Mintás, horgolt, ekrü színű csipkekesztyű.
Mintás, horgolt, ekrü színű csipkekesztyű.
Hosszú, csuklónál szélesedő, fehér, horgolt csipkekesztyű.
Hosszú, csuklónál szélesedő, fehér, horgolt csipkekesztyű.

1930 körül
1930 körül
1930 körül
1930 körül

72.49.31.1 / 1972

kesztyű / női

1

Nagyon hosszú szárú, csuklónál és a szár végén szélesebb mintás
szalagdísszel, egyébként csak apró szövött díszekkel ellátott fehér
csipkekesztyű.

1920 körül

72.49.31.2 / 1972

kesztyű / női

1

Nagyon hosszú szárú, csuklónál és a szár végén szélesebb mintás
szalagdísszel, egyébként csak apró szövött díszekkel ellátott fehér
csipkekesztyű.

1920 körül

72.49.32.1 / 1972

kesztyű / női

1

Nagyon hosszú szárú, egyszerű vonalú, fehér női glaszékesztyű, csuklónál
3 gombbal.

1920 körül

72.49.32.2 / 1972

kesztyű / női

1

72.49.33.1 / 1972
72.49.33.2 / 1972

kesztyű / női
kesztyű / női

1
1

72.49.34.1 / 1972

kesztyű / női

1

72.49.34.2 / 1972

kesztyű / női

1

Egyszerű, simavonalú, fehér glaszékesztyű 1 gombbal, felül saját
anyagából bevarrással kialakított 3 vonaldíszítéssel.

1920 körül

72.49.35.1 / 1972

cipő / női

1

Magassarkú, fehér, szandálszerű félcipő, fekete rávarrott
szegélydíszítéssel és pánttal. Mangold Mór, Sopron cég árusította.

1930 körül

Nagyon hosszú szárú, egyszerű vonalú, fehér női glaszékesztyű, csuklónál
3 gombbal.
Egyszerű, rövidszárú fehér kesztyű, felül 3 fekete vonaldíszítéssel.
Egyszerű, rövidszárú fehér kesztyű, felül 3 fekete vonaldíszítéssel.
Egyszerű, simavonalú, fehér glaszékesztyű 1 gombbal, felül saját
anyagából bevarrással kialakított 3 vonaldíszítéssel.

1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül
1930 körül
1930 körül

1920 körül
1920 körül
1920 körül
1920 körül

72.49.35.2 / 1972

cipő / női

1

Magassarkú, fehér, szandálszerű félcipő, fekete rávarrott
szegélydíszítéssel és pánttal. Mangold Mór, Sopron cég árusította.

1930 körül

72.49.36.1 / 1972

cipő / női

1

Elegáns vonalú, barna, magassarkú női félcipő egyszerű varrott
díszítéssel, gombos pánttal.

1930 körül

72.49.36.2 / 1972

cipő / női

1

72.49.37.1 / 1972
72.49.37.2 / 1972
72.49.38.1 / 1972
72.49.38.2 / 1972

cipő / női, magasszárú
cipő / női, magasszárú
cipő / női, téli
cipő / női, téli

1
1
1
1

72.49.39 / 1972

kefetartó

1

72.49.40 / 1972

kalaptű

1

Elegáns vonalú, barna, magassarkú női félcipő egyszerű varrott
díszítéssel, gombos pánttal.
Egyszerű, fekete, kissé emelt sarkú női magasszárú cipő.
Egyszerű, fekete, kissé emelt sarkú női magasszárú cipő.
Fekete női cipő posztó felsőrésszel, meleg belső béléssel, fűzős.
Fekete női cipő posztó felsőrésszel, meleg belső béléssel, fűzős.
Zászlószerűen felfüggesztett, piros színű selyemfonallal kézzel hímzett
díszítésű ruhakefetartó két zsebbel.
Kis, hatszögletű fej foglalatában 7 kisebb féldrágakő.

72.49.41 / 1972

kalaptű

1

Hosszú fémtű, végén nagyobb gyöngyházgomb szecessziós díszítéssel.

1910 körül

72.49.42 / 1972
72.49.43 / 1972
72.49.44 / 1972
72.49.45 / 1972

kalaptű
kalaptű
kalaptű
nyakkendő / csokor-

1
1
1
1

Rövidebb tű, hosszú, hengeres barna fejjel.
Feje: rézfoglalatban nagyobb, lilás színű kőutánzat.
Rövidebb tű, gömbölyű gyöngyházgombbal.
Gumiszalagra fűzött, előre kötött fekete selyem csokornyakkendő.

1930 körül
1930 körül
1930 körül
1930 körül

72.49.46 / 1972

nyakkendő / csokor-

1

Két végén szélesebb, dupla fekete selyemszalag, csokorra kötve viselték.

1930 körül

72.49.47 / 1972

nyakkendő / csokor-

1

72.49.48 / 1972

nyakkendő / csokor-

1

Két végén és a végekhez közel körtealakban kiszélesedő, dupla, fehér
selyemszalag. Nyakban csokorra kötve hordták.
Végein kiszélesedő fehér selyem csokornyakkendő.

1930 körül
1930 körül
1930 körül
1930 körül
1930 körül
1930 körül
1920 körül

1930 körül
1930 körül

72.49.49 / 1972

kézelő / férfi

4

Erősen keményített fehér anyag, szegő varrással és 2-2 gomblyukkal.
Belül a bécsi gyártó cég a tulajdonos, dr. Stern Mór soproni fogorvos
bejegyzése.

72.49.50 / 1972

kézelő / férfi

6

Szélesebb, erősen keményített fehér anyag, szélein szegő varrással, két
végén 2-2 gomblyukkal. Dr. Stern Mór fogorvosé volt.

1927

72.49.51 / 1972

kalap / férfi, kemény-

1

Fekete, kissé hosszított, félgömb alakú keménykalap, kicsit fölhajló fekete
selyemszalaggal szegett karima, keskeny fekete szalag. Fehér selyem
bélésében a gyártó cég (Heind. JTA udvari gyáros) védjegye, belső
bőrszalagjában SP (Stern Pál, tulajdonos) monogram.

1920 körül

1

Magas, fekete, hosszú, fényes bolyhú anyag. Felhajló karima, fekete
selyemszalag. Belül széles, világos bőrszalag. Fehér selyembélésében a
gyártó cég védjegye: Messmer K. Wien, egyedüli raktár: Schricker Károly
Sopron. Stern Mór Pálé volt.

1920 körül

72.49.52.1 / 1972

kalap / cilinder

1927

72.49.52.2 / 1972

kefe / cilinderé

1

Esztergályozott fanyél, faalapon bordó bársonyhuzat. A cilinder bolyhainak
egyengetésére szolgált.

1920 körül

72.49.52.3 / 1972

doboz / cilinderé

1

Világos kartondoboz, védjeggyel, a Ht.72.49.52.1 sz. cilinder számára.

1920 körül

72.49.53 / 1972

kalap / női

1

Fekete gyöngyszalma, női kalap. Fekete ripszszalaggal és egy kis fekete
gombbal díszítve, belül fekete selyemmel bélelve. Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.54 / 1972

kalap / női

1

Fekete, karimás szélű női kalap. A teteje gyöngyszalma, a karima steppelt
selyemmel bevont kemény vászonból van. Belül a karima mentén csokorra
kötött keskeny szalagdísz. Dr. Stern Pálné viselte.

1920 körül

1920 körül

72.49.55 / 1972

kalap / női

1

Fehér, karimás, fényes panamakalap. Kívülről fehér ripszszalagdíszítéssel, úgyszintén a karima széle szintén fehér ripszszalaggal van
bevonva. Hátul egy kis lógó ripszszalag. Belül a karima és a teteje
összedolgozásánál szintén fehér ripszszalag. A kalap rögzítésére fekete
kalapgumi van bevarrva. Dr. Stern Pálné hordta.

72.49.56 / 1972

sapka / női

1

Sötétbarna szövetből készített sapka. Belül szintén sötétbarna fényes
szalmával bélelve. Az arcrésznél húzva, a többi része sima. Baloldalon
sötétbarna tolldísz. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.57 / 1972

kalap / női

1

Fekete, könnyű női velúrkalap. A kalap egybeszabott. Kívül magából egy
keskeny dísz. Belül egy keskeny, fekete ripszszalag és a rögzítésre fekete
kalapgumi. Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.58 / 1972

kalap / női

1

Sötétkék, steppelt, karimás filckalap. A karima széle sötétkék
ripszszalaggal van bevarrva. A karima és a tok találkozásánál kívül fekete
filcszalag, belül fekete ripszszalag. Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.59 / 1972

kalap / női

1

Sötétbarna női filckalap. A tetején csúcsosra benyomva, hátrafelé
keskenyedve vasalva. Keskeny filcszalag a dísze. Belül fekete kalapgumi
a rögzítésre. Széles karimával. Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.60 / 1972

kalap / női

1

Széles karimájú, fekete női velúrkalap. Belül fekete ripszszalag. Kívülről a
szalag hiányzik. Könnyű kalap. A karima elől 10 cm, hátrafelé
keskenyedve. Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

1920 körül

1920 körül

72.49.61 / 1972

kalap / női

1

Széles karimájú, sötétbarna női velúrkalap. Belül barna, keskeny
ripszszalag, kívül csokorra kötött, keskeny barna ripszszalag díszítésül. A
karima elől 13 cm, hátrafelé keskenyül. Fekete kalapgumi szolgál a kalap
rögzítésére. Magas, horpadt tetejű kalap. Dr. Stern Pálné hordta.

72.49.62 / 1972

sapka / női

1

Fekete selyembevonással készült sapka, fekete húzott selymes szalmával
díszítve. Hátul, drótra kifeszítve a selyemből nagy elálló szalag. Elől, oldalt
két fényes, díszes gomb. Dr. Stern Pálné hordta.

72.49.63 / 1972

sapka / női

1

Széles karimájú, sötétkék nyúlszőr kalap. A karima elől 10 cm, ami
hátrafelé egy keveset keskenyedik. A fejrészen két oldalvarrás van. A
teteje egyenes, keskeny csokorra kötött sötétkék ripszszalag díszíti. Belül
szintén keskeny, sötétkék ripszszalag van, fekete kalapgumi szolgál a
kalap rögzítésére. Dr. Stern Pálné hordta.

72.49.64 / 1972

sapka / női

1

Fehér és fekete mintás szövésű anyagból egyszerű női sapka, fekete tüllel
bélelve. Oldalt fehérpettyes fekete tollal díszítve. Dr. Stern Pálné hordta.

1930 körül

72.49.65 / 1972

sapka / női

1

Barna szövetből készült egyszerű sapka, hátul saját anyagából szalag, elől
barna díszgomb. Dr. Stern Pálné hordta.

1930 körül

72.49.66 / 1972

sapka / női, háló-

1

Apró virágmintás fekete anyag, hasonló béléssel, fekete szalag, elől lila
száröltéssel csigaalakokkal díszítve. Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.67 / 1972

táska / női

1

Zöld ripszanyagból varrott kis tasak, szájánál zöld selyemzsinórral záródik,
oldalt élénkzöld selyem- és gyöngyhímzés, alul kétszínű zöld selyembakló.
Dr. Stern Pálné hordta.

1920 körül

72.49.68 / 1972

sétabot / Soproni Magyar Asztaltársaság

1

Barna lakkozott, csintvégű bot, hajlított ezüstfogantyú. A fogón R Gy
monogram és felírás: "30 éves tagsága emlékére, 1898-1928 / I. Soproni
Magyar asztaltársaság".

1928

72.50.1.1 / 1972

tábla / Soproni Gázmű élüzem

1

Belülről világított bádogdobozon: SOPRONI GÁZMŰ / ÉLÜZEM 15. Az 5.
ízben elnyert élüzem címet hírdette a kapu fülé függesztve 1964-ben.

1964

72.50.1.2 / 1972

tábla / Soproni Gázmű élüzem

1

72.50.1.3 / 1972

tábla / Soproni Gázmű élüzem

1

72.50.1.4 / 1972
72.50.2.1 / 1972
72.50.2.2 / 1972
72.51.1 / 1972
72.51.2 / 1972

tábla / Soproni Gázmű élüzem
gázvasaló / feje
gázvasaló
kabát / cukrászkabát / cukrász-

1
1
2
1
1

72.51.3 / 1972

kabát / "Ferenc Jóska"

1

Ferenc Jóska fekete szövet, fekete klottal bélelt kabát. Szövettel behúzott
gombokkal. Bevarrott címkével: "Gerencsér József cs. és kir. udvari
szállító, Sopronban. 1885-1896."

19-20. század fordulója

72.51.4 / 1972

kabát / "Ferenc Jóska"

1

Ferenc Jóska fekete szövet, fekete klottal bélelt kabát. Szövettel behúzott
gombokkal.

19-20. század fordulója

72.51.5 / 1972

felöltő

1

Fekete szövetből készült átmeneti kabát. Bélése hiányzik. Ujja bélelt,
fekete, kékcsíkos selyemmel, ami hiányos, rongyos.

19-20. század fordulója

72.51.6 / 1972

blúz

1

Fehér pikéből készült, bélelt női blúz. Gallérral. A blúz kapcsokkal záródik.
Hosszú, szűk ujjakkal.

19-20. század fordulója

Vascsőre erősített bádog írásszalagon: ÉLÜZEM.
Belülrő világítható bádog ötágú csillag, közepében üveg mögött magyar
állami (1957) címer.
Bádog, vörösre festett ötágú csillag.
Talponálló, esztergályozott gázégő a vasaló felmelegítésére.
Fanyelű, nehéz, belül üreges vas vasaló. Gázzal melegítették fel.
Fehér, erős vászon, foltozott, fél cukrászkabát.
Fehér vászon, foltozott, fél cukrászkabát.

1940 körül

1964
1964
1964
1900 körül
1900 körül
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója

72.51.7 / 1972

blúz

1

Magasnyakú, szűk, hosszúujjú, selyemmel bélelt, vékony, drapp szövetből
varrt blúz. Az eleje és az ujjak fehér virágos selyemmel díszítve. Nagy
kapcsokkal záródik. Címkéje: "Rudolf Pager, Graz".

19-20. század fordulója

72.51.8 / 1972

pelerin

1

Fekete, zöldkockás, béleletlen, női, szövetből készített pelerin. A nyakánál
egy kis nyelvecskével gombolódik össze.

19-20. század fordulója

72.51.9 / 1972

rékli

1

Fekete-fehér pöttyökkel, gyöngyház gombokkal, klottból készített rékli.
Magasnyakú, a derékra pertlivel erősítve.

19-20. század fordulója

72.51.10 / 1972

kabát / női

1

Fekete szövetből készített, klottból bélelt, karcsúsított fazonú, női rövid
kabát. Fekete gépi hímzéssel díszítve. Behúzott gombokkal, fazonos
gallérral. Címke: NOUVEANTÉ DE CONFECTION.

19-20. század fordulója

72.51.11 / 1972

blúz / női

1

Fekete, fehérkockás, magasnyakú, szűk ujjú, szövet női blúz. Béleletlen, a
derékra pertlivel erősítve.

19-20. század fordulója

72.51.12 / 1972

kabát

1

Fekete, selyemmel bélelt ripsz, női kabát, karcsúsított fazonú, bevont
gombokkal, fazonos gallérral. Címke: "Stifter Márton, Sopron".

19-20. század fordulója

72.51.13 / 1972

pelerin

1

Fekete, vékony szövetből készített, bélelt pelerin. Az egész pelerinen
rávarrott, apró, fekete gyöngydísz van. A szélein körös-körül keskeny,
fekete csipke. Kapcsokkal záródik.

19-20. század fordulója

72.51.14 / 1972

kabát / női

1

Fekete, rövid vatelinnal bélelt, női kabát. A bélés fekete, steppelt klott. A
gallér magasan záródik. Nagy, behúzott gombokkal. Ráncolt bevarrott
ujjak. A kabát karcsúsított, zsebekkel díszített.

19-20. század fordulója

72.51.15 / 1972

kabát

1

Fekete, rövid szövet női kabát. Fazonos nyakkal, bársony gallérral.
Hiányos, nagy gombokkal. A kabát karcsúsított, zsebekkel díszített. A
bélése klott. Címke: ROBES & CONFECTIONS. A SCHEU,
OEDENBURG. Bevarrott, húzott ujjak.

19-20. század fordulója

72.51.16 / 1972

pelerin

1

Fekete szövetből készült, béleletlen pelerin, fekete bársonygallérral. Két
kapoccsal kapcsolódik. A szélén 5 soros steppelés.

19-20. század fordulója

72.51.17 / 1972

pelerin

1

Barnás, fekete, bolyhosan csíkos szövetből készített pelerin. Vállán,
nyakánál fekete bársonygallér. Klottal bélelve. Nagy kapcsokkal záródik.

19-20. század fordulója

72.51.18 / 1972

kalap / női

1

Keskeny szélű, magas tetejű, sötétkék női filckalap. Sötétkék, keskeny
ripszszalag díszíti, ami oldalt csokorra van kötve.

19-20. század fordulója

72.51.19 / 1972

kalap / női

1

Lapos tetejű, karimás, fekete gyöngyszalma kalap. Belül selyemmel bélelt,
hiányos, a karima 8 cm.

19-20. század fordulója

72.51.20 / 1972

kalap / női

1

Fekete fátyolból készített női gyászkalap. Belül bélelve. A karimája és a
nagy szalagdísze drótra van erősítve.

19-20. század fordulója

72.51.21 / 1972

kalap / női

1

Fehér, gépi lyukas hímzésű, batisztból készített nyári kalap. Nagy karimás
széle drótra van erősítve. Bélelve. Rongyos.

19-20. század fordulója

72.51.22 / 1972

kalap / női

1

Keskeny szélű, fekete női velúrkalap. Fekete, keskeny ripszszalag díszíti,
ami oldalán csokorra van kötve. A bélése belül keskeny selyemszalag.

19-20. század fordulója

72.51.23 / 1972

kalap / női

1

Lapos tetejű, keskeny karimájú női, fényes gyöngyszalma kalap. Széles
fekete szalagdísszel, oldalán három strucctoll, amit egy fekete díszgomb
erősít a kalaphoz. Belül bélelve.

19-20. század fordulója

19-20. század fordulója

72.51.24 / 1972

kalap / női

1

Széles karimájú, fekete szövetből készített női kalap. Gyászszalag díszíti.
Lapos tetejét kalaptű szúrja át, aminek a végén fekete gomb van. A karima
elől 16 cm széles, hátrafelé keskenyedik. Drótszélű és hat sorosan
steppelt.

72.51.25 / 1972

kalap / női

1

Kis karimájú, lilásszürke filckalap. Szalagja, bélése nincs.

19-20. század fordulója
19-20. század fordulója

19-20. század fordulója

72.51.26 / 1972

kalap / női

1

Sötétszürke nyári gyöngyszalma női kalap, széles, középkék
bársonyszalaggal. 6 cm széles karimájú, lapos tetejű, belül keskeny
selyembélés, rögzítésre gumi szolgál.

72.51.27 / 1972

sál / sapka-

1

Fekete gyapjúfonalból készült sapka-sál. A tetején fekete gyapjú
gombócdíszek, a szélén is. Kapoccsal záródik. A fej 20 x 20 cm, a sál 1 m
hosszú, 16 cm széles, előre keskenyedő.

72.51.28 / 1972
72.51.29 / 1972

kendő
kalap / tok-

1
1

72.51.30 / 1972

kalap / női

1

72.51.31 / 1972

kalap / női

1

72.51.32 / 1972

kalap / női

1

72.51.33 / 1972

kalap / női

1

Magas tetejű, keskeny szélű fekete gyöngyszalma női kalap. Belül bélelve.
Dísz nincs.

19-20. század fordulója

72.51.34 / 1972

kalap / női

1

Fekete gyászkalap. Belül selyemmel bélelve. A keskeny karimáját drót
tartja. Gumival rögzítve.

19-20. század fordulója

72.51.35 / 1972

kalap / női

1

Sötétbarna, magas tetejű női filckalap. Keskeny szélű, a tok hátul
háromszor becsípve. Keskeny barna ripszszalag dísszel, ami oldalán
csokorra van kötve. A kalap egybeszabott.

19-20. század fordulója

72.51.36 / 1972

kalap / női

1

Sötétkék, fényes szalmakalap. Belül selyemmel bélelve. 5 cm széles
karimával. Dísze keskeny ripszszalag, sötétkék, amire piros kopott művirág
19-20. század fordulója
van varrva. Címke: LEOPOLDINE HOCHREIN, WIEN, VII. /
MARIAHILFERSTRASSE. NR. 66.

72.51.37 / 1972

kalap / női

1

Magas tetejű, fekete, karimás gyöngyszalma kalap. A karima 8 cm. Széles
fekete taftszalag díszíti. Belül keskeny fekete szalagbélés.

19-20. század fordulója

72.51.38 / 1972

kalap / női

1

Fényes, sötétkék, kis karimájú, lapos tetejű, női szalmakalap. Keskeny,
sötétkék ripszszalag díszíti, amire fehér művirágdísz van erősítve. Belül
keskeny sötétkék szalag a bélés.

19-20. század fordulója

Fekete, háromszögű, selyem csipkekendő.
Fekete bársony tokkalap. Belül fekete klottbélés.
Széles karimájú, lapos tetejű, fekete gyöngyszalma kalap. Fekete
szalagdísz, rajta oldalán szalmadísz.
Fekete, műszőrme, bélelt, női tokkalap.
Sötétkék szövetből készített lapos tetejű női kalap. Steppelt, 6 cm széles
karimával. Szalagdísz magából. Erősen molyrágott.

19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója

72.51.39 / 1972

kalap / női

1

Sárga panamakalap piros pöttyökkel. Széles ripsz piros szalag díszíti. A
karima szélén szintén piros keskeny ripszszalag. Az egész kalap
egybeszabott. Bélése sárga, széles ripszszalag. Címke: KALAPÁRUHÁZ,
LUNGER, VI. BERLINI TÉR 3.

72.51.40 / 1972

fejdísz

1

Drótra erősített fekete tüll fejdísz. Hátul művirág ibolyacsokor, fekete
taftszalag csokorral, ami 60 cm hosszúságban lóg.

72.51.41 / 1972

táska

1

72.51.42 / 1972
72.51.43 / 1972
72.51.44 / 1972

harisnya
harisnya
harisnya

1
1
1

72.51.45 / 1972

harisnya

1

72.51.46 / 1972

harisnya

1

Fehér kötőpamutból készített harisnya. A szár végén 4 cm széles csipke
mintakötés.

19-20. század fordulója

72.51.47 / 1972

harisnya

1

Fehér kötőpamutból készített harisnya. A szár végén 8 cm széles horgolt
csipke.

19-20. század fordulója

72.51.48 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 5 cm széles kötött csipke.

19-20. század fordulója

72.51.49 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 7 cm széles kötött csipke.

19-20. század fordulója

72.51.50.1 / 1972

harisnya

1

Fehér kötőpamutból készített egy pár harisnya. A szár végén 6 cm széles
mintakötéssel.

19-20. század fordulója

72.51.50.2 / 1972

harisnya

1

Fehér kötőpamutból készített egy pár harisnya. A szár végén 6 cm széles
mintakötéssel.

19-20. század fordulója

72.51.51.1 / 1972

harisnya

1

72.51.51.2 / 1972

harisnya

1

Fehér kötőpamutból készített kötött harisnya. A szár végén 6 cm kötött
csipke.
Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 6 cm kötött csipke.

72.51.52.1 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 4 cm széles kötött csipke.

19-20. század fordulója

72.51.52.2 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 4 cm széles kötött csipke.

19-20. század fordulója

72.51.53.1 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 1 cm széles mintáskötés.

19-20. század fordulója

72.51.53.2 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 1 cm széles mintáskötés.

19-20. század fordulója

72.51.54.1 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 9 cm széles mintáskötés.

19-20. század fordulója

Erősen kopott műszőrme táska, oldalán bőrfolttal. Bélelve. Rozsdás lánc
fogantyúval.
Fehér pamutból kötött harisnya.
Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 5 cm mintakötés.
Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 10 cm mintakötés.
Fehér kötőpamutból készített harisnya. A szár végén 13 cm mintakötés, a
széle csipke.

19-20. század fordulója

19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója

19-20. század fordulója
19-20. század fordulója

72.51.54.2 / 1972

harisnya

1

Fehér pamutból kötött harisnya. A szár végén 9 cm széles mintáskötés.

19-20. század fordulója

72.51.55.1 / 1972
72.51.55.2 / 1972
72.51.55.3 / 1972
72.51.55.4 / 1972

huzat / oldalbetétje
huzat / oldalbetétje
huzat / oldalbetétje
huzat / oldalbetétje

1
1
1
1

Pamutból horgolt csillagokból összetett vánkoshuzat oldalbetétje.
Pamutból horgolt csillagokból összetett vánkoshuzat oldalbetétje.
Pamutból horgolt csillagokból összetett vánkoshuzat oldalbetétje.
Pamutból horgolt csillagokból összetett vánkoshuzat oldalbetétje.

19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója
19-20. század fordulója

1907

73.1.1 / 1973

sztereo fényképnéző

1

Barna fadoboz, alul kissé szélesebb. Felső harmadában egyik oldalon két
kerek nézőke, másik oldalon téglalap homályos üveg. Oldalt a
képtovábbító forgatója. Belül párhuzamos láncokra felfüggesztett drótkeret
a képek számára. Jéhn Vilmos gyógyszerész foglalkozott 1907-től optikai
cikkek eladásával, hozzá saját fényképfelvételeit adta.

73.1.2 / 1973
73.1.3 / 1973
73.1.4 / 1973
73.1.5 / 1973
73.1.6 / 1973
73.1.7 / 1973
73.1.8 / 1973
73.1.9 / 1973
73.1.10 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. Piac a Várkerületen az Előkapunál.
Kartonlapon két fénykép. Vasúti átjáró az Alsólőver utcánál.
Kartonlapon két fénykép. Szent János-kápolna a Villasoron.
Kartonlapon két fénykép. A Deák téren.
Kartonlapon két fénykép. A Petőfi téren.
Kartonlapon két fénykép. A Patak utcánál.
Kartonlapon két fénykép. Az Ikvahídon - Patak utcánál.
Kartonlapon két fénykép. Az Újteleki utca a Kossuth utca felől.
Kartonlapon két fénykép. A Rákóczi utca az Újteleki utca felől.

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

73.1.11 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két fénykép. Jéhn Vilmos patikája, Újteleki utca, gyógyszertár.

1907

73.1.12 / 1973
73.1.13 / 1973
73.1.14 / 1973
73.1.15 / 1973
73.1.16 / 1973
73.1.17 / 1973
73.1.18 / 1973
73.1.19 / 1973
73.1.20 / 1973
73.1.21 / 1973
73.1.22 / 1973
73.1.23 / 1973
73.1.24 / 1973
73.1.25 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. Múzeum utca eleje.
Kartonlapon két fénykép. Az Újteleki utca.
Kartonlapon két fénykép. Az Újteleki utca az Ógabona tér felől.
Kartonlapon két fénykép. A Kossuth utca.
Kartonlapon két fénykép. A Kossuth utca.
Kartonlapon két fénykép. Ikva az Ikvahídról.
Kartonlapon két fénykép. A Szent Mihály utca.
Kartonlapon két fénykép. A Szélmalom utca a Spitalbachnál.
Kartonlapon két fénykép. A Bécsi utca.
Kartonlapon két fénykép. A Fövényverem, Jégveremről.
Kartonlapon két fénykép. A Sas tér.
Kartonlapon két fénykép. A Sas tér.
Kartonlapon két fénykép. Az Erzsébet-kert (Neuhof).
Kartonlapon két fénykép. Az Erzsébet-kert (Neuhof).

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

73.1.26 / 1973

fénykép / sztereo

1

73.1.27 / 1973

fénykép / sztereo

1

73.1.28 / 1973
73.1.29 / 1973
73.1.30 / 1973
73.1.31 / 1973
73.1.32 / 1973
73.1.33 / 1973
73.1.34 / 1973
73.1.35 / 1973
73.1.36 / 1973
73.1.37 / 1973
73.1.38 / 1973
73.1.39 / 1973
73.1.40 / 1973
73.1.41 / 1973
73.1.42 / 1973
73.1.43 / 1973
73.1.44 / 1973
73.1.45 / 1973
73.1.46 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

73.1.47 / 1973

fénykép / sztereo

1

73.1.48 / 1973
73.1.49 / 1973
73.1.50 / 1973
73.1.51 / 1973
73.1.52 / 1973
73.1.53 / 1973
73.1.54 / 1973
73.1.55 / 1973
73.1.56 / 1973
73.1.57 / 1973
73.1.58 / 1973
73.1.59 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. A Sempronia Kerékpáregylet az Erzsébetkertben.
Kartonlapon két fénykép. Az Erzsébet-kert a vasúti híd alól (Neuhof
Brücke).
Kartonlapon két fénykép. Zsilip utca (Wasserfall bei Schwimschule).
Kartonlapon két fénykép. Zsilip utca.
Kartonlapon két fénykép. Frankenburg utca (Blick von Neuhofalee).
Kartonlapon két fénykép. A Kisuszoda.
Kartonlapon két fénykép. Az Erzsébet-kert.
Kartonlapon két fénykép. Az Erzsébet-kert.
Kartonlapon két fénykép. Az Ikva.
Kartonlapon két fénykép. Az Ikva.
Kartonlapon két fénykép. Az Ikva.
Kartonlapon két fénykép. Az Ikva.
Kartonlapon két fénykép. Az Óuszoda (Alte Schwimmschule).
Kartonlapon két fénykép. A Deák-kúti út.
Kartonlapon két fénykép. Az Alm vendéglő.
Kartonlapon két fénykép. Szőlőmunka.
Kartonlapon két fénykép.
Kartonlapon két fénykép. Bánfalva (Wandorfer Bach).
Kartonlapon két fénykép. Bánfalva, kerekes közkút.
Kartonlapon két fénykép. Bánfalva (Gemeindehaus).
Kartonlapon két fénykép. A "Szélmalom".
Kartonlapon két fénykép. A borisfalvai szélmalom (Windmühle bei
Borisfalva).
Kartonlapon két fénykép. Egy Sopron megyei falu részlete.
Kartonlapon két fénykép. Egy Sopron megyei falu részlete.
Kartonlapon két fénykép. Egy Sopron megyei falu részlete.
Kartonlapon két fénykép. Soproni részlet, esernyős ház.
Kartonlapon két fénykép. Kőszegi utcarészlet, a nagy templommal.
Kartonlapon két fénykép. A fraknói vár.
Kartonlapon két fénykép. A fraknói vár.
Kartonlapon két fénykép. A fraknói vár.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Bécsről.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Bécsről.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Bécsről.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Bécsről.

1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

73.1.60 / 1973
73.1.61 / 1973
73.1.62 / 1973
73.1.63 / 1973
73.1.64 / 1973
73.1.65 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1

73.1.66 / 1973

levelezőlap

1

73.1.67.1 / 1973
73.1.67.2 / 1973
73.1.67.3 / 1973
73.1.67.4 / 1973
73.1.67.5 / 1973
73.1.67.6 / 1973
73.1.67.7 / 1973
73.1.67.8 / 1973
73.1.67.9 / 1973
73.1.67.10 / 1973
73.1.67.11 / 1973
73.1.67.12 / 1973
73.1.67.13 / 1973
73.1.67.14 / 1973
73.1.67.15 / 1973
73.1.67.16 / 1973
73.1.67.17 / 1973
73.1.67.18 / 1973
73.1.67.19 / 1973
73.1.67.20 / 1973
73.1.67.21 / 1973
73.1.67.22 / 1973
73.1.67.23 / 1973
73.1.67.24 / 1973
73.1.67.25 / 1973
73.1.67.26 / 1973
73.1.67.27 / 1973
73.1.67.28 / 1973
73.1.67.29 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. Részlet Bécsről.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Bécsről.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Párizsról.
Kartonlapon két fénykép. Részlet Párizsról.
Kartonlapon két fénykép. Részlet a párizsi Pantheonról.
Kartonlapon két fénykép. Párizs, Lavilton des Amiteries.
Kartonlapon két fénykép. A Szentháromság-tér. Blum Náthán és Fia
kiadása, Sopron.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, Mezőgazdasági Múzeum.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, rakpart.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, királyi palota.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, honvédszobor.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, látkép.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, Halászbástya.
Kartonlapon két fénykép. Budapest, bazilika.
Kartonlapon két fénykép. Tátra.
Kartonlapon két fénykép. Tátra.
Kartonlapon két fénykép. Pozsony.
Kartonlapon két fénykép. Ahbázia.
Kartonlapon két fénykép. Karlsbad.
Kartonlapon két fénykép. Trieszt.
Kartonlapon két fénykép. Prága.
Kartonlapon két fénykép. Prága.
Kartonlapon két fénykép. Berlin.
Kartonlapon két fénykép. Charlottenburg.
Kartonlapon két fénykép. Charlottenburg.
Kartonlapon két fénykép. Drezda.
Kartonlapon két fénykép. Drezda.
Kartonlapon két fénykép. Drezda.
Kartonlapon két fénykép. Rajna-vidék.
Kartonlapon két fénykép. Rajna-vidék.
Kartonlapon két fénykép. Alpok.
Kartonlapon két fénykép. Alpok.
Kartonlapon két fénykép. Alpok.
Kartonlapon két fénykép. Alpok.
Kartonlapon két fénykép. Alpok.
Kartonlapon két fénykép. Alpok.

1907
1907
1900
1900
1900
1900
ismeretlen
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906

73.1.67.30 / 1973
73.1.67.31 / 1973
73.1.67.32 / 1973
73.1.67.33 / 1973
73.1.67.34 / 1973
73.1.68 / 1973
73.1.69.1 / 1973
73.1.69.2 / 1973
73.1.69.3 / 1973
73.1.69.4 / 1973
73.1.69.5 / 1973
73.1.69.6 / 1973
73.1.69.7 / 1973
73.1.69.8 / 1973
73.1.69.9 / 1973
73.1.70.1 / 1973
73.1.70.2 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. Svájci városképek.
Kartonlapon két fénykép. Svájci városképek.
Kartonlapon két fénykép. Svájci városképek.
Kartonlapon két fénykép. Svájci városképek.
Kartonlapon két fénykép. Svájci városképek.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi kertészeti kiállítás részlete.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. A bécsi világkiállítás részletei.
Kartonlapon két fénykép. Müncheni részletek.
Kartonlapon két fénykép. Müncheni részletek.

1906
1906
1906
1906
1906
1900 körül
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1890
1890

73.1.71 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két fénykép. A montreali Viktória-híd. Hátlapon a híd leírása.

1880 körül

73.1.72 / 1973
73.1.73 / 1973
73.1.74 / 1973
73.1.75 / 1973
73.1.76.1 / 1973
73.1.76.2 / 1973
73.1.77.1 / 1973
73.1.77.2 / 1973
73.1.77.3 / 1973
73.1.78.1 / 1973
73.1.78.2 / 1973
73.1.78.3 / 1973
73.1.79.1 / 1973
73.1.79.2 / 1973
73.1.79.3 / 1973
73.1.79.4 / 1973
73.1.79.5 / 1973
73.1.80 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. Életkép.
Kartonlapon két fénykép. Kazánszerelés.
Kartonlapon két fénykép. Életkép.
Kartonlapon két fénykép. Berlin, császári galéria.
Kartonlapon két fénykép. Berlini látkép.
Kartonlapon két fénykép. Berlini látkép.
Kartonlapon két fénykép. Német templombelső.
Kartonlapon két fénykép. Német templombelső.
Kartonlapon két fénykép. Német templombelső.
Kartonlapon két fénykép. Berchtesgaden.
Kartonlapon két fénykép. Salzburg.
Kartonlapon két fénykép. Salzburg.
Kartonlapon két-két színezett fénykép. Pompei.
Kartonlapon két-két színezett fénykép. Pompei.
Kartonlapon két-két színezett fénykép. Tájkép.
Kartonlapon két-két színezett fénykép. Tájkép.
Kartonlapon két-két színezett fénykép. Pompei.
Kartonlapon két fénykép. Svájci hegység.

1880 körül
1880 körül
1900 körül
1890 körül
1900 körül
1900 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1900 körül

73.1.81.1 / 1973
73.1.81.2 / 1973
73.1.81.3 / 1973
73.1.82 / 1973
73.1.83 / 1973
73.1.84 / 1973
73.1.85.1 / 1973
73.1.85.2 / 1973
73.1.86.1 / 1973
73.1.86.2 / 1973
73.1.87 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két fénykép. München, királyi vár.
Kartonlapon két fénykép. München, Alte Pinakothek.
Kartonlapon két fénykép. München, Neue Pinakothek.
Kartonlapon két fénykép. Szent Család (relief).
Kartonlapon két fénykép. Vasútépítők.
Kartonlapon két fénykép. Innsbruck.
Kartonlapon két fénykép. Berlini részlet.
Kartonlapon két fénykép. Berlini részlet.
Kartonlapon két fénykép. Berlini részlet.
Kartonlapon két fénykép. Berlini részlet.
Kartonlapon két színezett fénykép. Életkép.

1890 körül
1890 körül
1890 körül
1900 körül
1900 körül
1890 körül
1890 körül
1890 körül
1900
1900
1900 körül

73.1.88.1 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.2 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.3 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.4 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.5 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.6 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.7 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.88.8 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két paszpartúzott fénykép. Berlini és más német részletek.

1900 körül

73.1.89.1 / 1973
73.1.89.2 / 1973
73.1.89.3 / 1973
73.1.89.4 / 1973
73.1.89.5 / 1973
73.1.89.6 / 1973
73.1.89.7 / 1973
73.1.89.8 / 1973
73.1.90 / 1973
73.1.91.1 / 1973
73.1.91.2 / 1973

fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo
fénykép / sztereo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Karlsbad és Berlin.
Kartonlapon két-két fénykép. Cavour szobra Milánóban.
Kartonlapon két-két fénykép. Milánói részlet.
Kartonlapon két-két fénykép. Milánói részlet.

1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül
1900 körül

73.1.91.3 / 1973

fénykép / sztereo

1

Kartonlapon két-két fénykép. Milánói részlet.

1900 körül
1916 körül

73.2.1 / 1973

emléktárgy / I. világháborús

1

Kagyló alakú fehérfém öntvény hamutartó. Tálcájában az I. világháborús
messzehordó ágyú domborműve. Hátlapján a gyár jelzése: SKODA
WERKE.

73.3.1 / 1973

zászló / nemzeti

1

Nagyon gyenge minőségű szövet nemzeti színekre festve, közepén festett
koronás magyar címer angyalok nélkül. A nagycenki katolikus templomban
használták nemzeti ünnepeken 1920 és 1945 között.

1920

1944

73.4.1 / 1973

emléktárgy / II. világháborús

1

Tüzérségi töltényhüvelyből kalapált emléktárgy. Oldala rózsákkal díszítve,
alatta trébelt és egyszerű vésett szöveg: EMLÉKÜL / DEBRECENI ILONA
ÉS ANGYAL ISTVÁN / ESKÜVŐJÜK ALKALMÁVAL KASSA NOV. 28.
1944. / SZERETETTEL A 101. GK VON CSOP PSÁG LEGÉNYSÉGE.

73.5.1 / 1973

állvány / fényképtartó

1

Kisméretű, létra alakú sárgaréz állvány, hátul középen 1 db kitámasztó
rúddal. A nagycenki Széchenyi-kastélyból származik.

1880 körül

73.6.1 / 1973

díszváza / nagycenki Széchenyi-kastélyból

2

Ovális alapú, fölfelé öblösödő, két aranyozott levél alakú füllel ellátott váza,
egyik szélesebbik oldalán virágcsokor.

1900 körül

73.7.1 / 1973

emléktárgy / millenniumi pohár

1

Színezett zománccal ellátott, felfelé öblösödő, egyenes vonalú, egyszerű,
kerek pohár. Egyik oldalán a koronázási jelvények, másik oldalán szöveg:
Az ezeréves országos kiállítás emlékére, Bp. 1896.

1896

73.7.2 / 1973

emléktárgy / pohár, 76. gyalogezred

1

Kissé hasasodó fehérmázas cseréppohár, egyik oldalán a 76-os közös
gyalogezred emblémája nyomva.

1914

73.8.1 / 1973

reklámtárgy / Bader Gusztáv soproni szappangyáros

1

Préselt kartonpapír, színes nyomással. Naptártartó. Áttört virágkoszorúban
angyal, fölötte: Wasch- u. Toiletteseifen- / FABRIK / Gustav Bader,
Oedenburg.

1920 körül

73.9.1 / 1973

alabárd / sopronhorpácsi Széchenyi-kastélyból

1

Nagyon hosszú hegyű, karcsú formájú alabárd, nyél nélkül, áttört lappal. A
sopronhorpácsi Széchenyi-kastélyból való.

18. század

73.10.1 / 1973

kötény / gyermek

1

Fodros alj, két kis zsebbel ellátott, virágos fehér, nagyon finom szövetből
varrt gyermek félkötény, kötőjén zöld selyemcsokor. Az ajándékozó
nagyanyja használta 1830 körül.

1830 körül

73.11.1.1 / 1973

nadrág / Széchenyi hajdúja

1

Vörös posztónadrág szűk szárakkal, oldalán kék zsinórozás, felül bőröv.
Az ajándékozó édesapja, Schatek István használta mint a gróf Széchenyi
család hajdúja, 1910 körül.

1910 körül

73.11.1.2 / 1973

dolmány / Széchenyi hajdúja

1

Világoskék posztó rövid kabát, rövid zsinórozott kézelőjű ujjakkal, elől
zsinórozással és gombokkal. Schatek István, Széchenyi Béla hajdúja
viselte 1900 körül.

1910 körül

73.11.1.3 / 1973

csizma / Széchenyi hajdúja

2

73.11.2 / 1973

fénykép

1

73.11.3 / 1973

fénykép / Széchenyi Adél, házassági

1

Egy pár csizma egyszerű vonalú, puhaszárú barna bőrből.
Préselt, hátul támasztóval ellátott, paszpartúkeretben barnul fénykép: 2
gyermek (Széchenyi Béla gyerekei?).
Szétnyitható támasztékkal ellátott fémkeretben fiatal pár fényképe, felül
kézzel írva: Teleki Tibor gróf és Széchenyi Adél grófnő 1895.

1910 körül
1900 körül
1895

73.11.4 / 1973

fénykép / Széchenyi Béla

1

Ovális fakeretben kissé elmosódott férfi-mellkép alatt kézzel írva: Gróf
Széchenyi Béla a magyar szent korona őre, 1917. IV. 6. Hátul akasztóval
és támasztékkal is ellátva.

1917

73.12.1.1 / 1973

csákó / koronázási bandérium

1

Kissé előrebukó formájú, kemény, alacsony csákó fekete ellenzővel.
Oldalán sárga (arany) zsinór, elől préselt sárgaréz tölgykoszorúban
ugyanilyen dombormű: Szent István felajánlja a koronázási ékszereket. Az
1916-os koronázásra kivonult megyei bandérium viselte (?).

1916

73.12.1.2 / 1973

toll / koronázási bandérium csákójáról

1

Alul rövid sárga, fölül hosszabb fekete tollakból összeállított bokréta
dróttal.

1916

73.13.1 / 1973

kobak

1

Ovális alapú fekete keménykalap (nyúlszőr), felhajló karimával, keskeny
fekete szalaggal és a karima szélén is selyemszalag. Mödlingi kalapos
munkája.

1900 körül

73.13.2 / 1973

csákó / soproni rendőr-

1

Ovális alakú, egyszerű csákó fekete ellenzővel, fölötte ezüst zsinórral és
fekete szíjjal. Fönt a rózsán arannyal: V. Belsejében a készítő bélyegzője:
Adalbert Wanek Ödenburg.

1900 körül

73.13.3 / 1973

emléktárgy / soproni tüzérek

1

Négyszögletes alacsony peremű, bronzozott hamutárca, lapjában tüzér
dombormű: SOPRONI / TÜZÉREK. Hátul: A SOPRONI / HŐSI
TÜZÉREMLÉKMŰ JAVÁRA / VASÁRUGYÁR RT. / SOPRON.

1927

73.14.1 / 1973

hadifogolymunka / orosz

1

Négy lábon álló ládika, áttört oldalára a sarkokon puskagolyó van erősítve,
háztetőszerű áttört tetejének közepéről és sarkairól keresztalakú faragások
emelkednek ki.

1916

73.15.1.1 / 1973

mikroszkóp / patikai

1

Nagyon egyszerű mikroszkóp, U alakú vastalpon, kisméretű tükörrel
ellátva. A mikroszkóp csöve esztergályozott sárgaréz.

1890 körül

73.15.1.2 / 1973

lencse / mikroszkóp

1

Esztergályozott, kerek fémtok, két végén üveg nagyítólencse. 4. számú.

1880 körül

73.15.1.3 / 1973

lencse / mikroszkóp

1

Esztergályozott fém- és rézhengerben üveg nagyítólencse.

1880 körül
1880 körül

73.15.1.4 / 1973

alkatrész / mikroszkóp

1

Sárgaréz vályúban nagy rézcsavarral rögzíthető, egymással szemben
homorú vályatokkal ellátott két rézlap a mikroszkóp preparátumok
tartására.

73.15.1.5 / 1973

preparátum / mikroszkóp

1

Üveglapon kerek formában felerősített preparátum. Oldalt papíron szöveg.

1880 körül

73.15.1.6 / 1973

doboz / mikroszkóp

1

Felső harmadában zsanérral nyitható, kulccsal ellátott fadoboz, belül
posztózott rekeszekkel.

1880 körül

73.16.1 / 1973

meghívó / postás konferencia

1

Sárga kartonborítóban a meghívó pontos szövege. Külső oldalán
domborított rézcímke: Sopron címere körül: 7. ORSZÁGOS / POSTÁS /
KONFERENCIA / SOPRON 1973. Zöld selyemzsinóron réz postáspecsét.
3 lapos.

1973

73.17.1 / 1973

rékli / női, háló-

3

Finom fehér vászonból varrott, hosszúujjú női rékli, elől betétes
csipkedísszel, seinhenn varrással, gyöngyház gombokkal.

1895

Ezüstözött babérkoszorú, sárgaréz szalagján: Az OMDSz / Soproni /
Kerületének versenydíja / Sopron 1932. junius hó 5. A Dalfüzéré volt.
Rézcsattal záródó, belül vörös selyemmel bélelt doboz.
Acél rohamsisak. Az I. világháborúban Dr. Ruhman Jenő tart.
tüzérszázados használta. Frontnaplója Tárnok Pálnál.

73.18.1.1 / 1973

versenydíj / soproni dalosverseny

1

1932

73.18.1.2 / 1973

tok / versenydíjé

1

73.19.1 / 1973

sisak / tüzértiszt (Ruhman Jenő)

1

73.20.1 / 1973

lőportartó

1

Nagyon lapos, hajított formájú szaru lőportartó, elől a nyílásánál halfejformára faragva. Kupakja hiányzik.

73.20.2 / 1973

lőfegyver / vadorzó vagy betyár

1

Lefűrészelt puskacsőre emlékeztető csövű, durva formájú pisztoly.
Rézveret, réz kakasvédő. Agyára vésve: HK 1865. Sok alkatrésze
hiányzik.

1865

73.21.1 / 1973

babérlevél / Széchenyi István ravataláról

1

Fakult papírlapra ragasztott babérlevél, alatta kézzel írva: Emlék / Aprilis
26-kán 1860 Nagy-Czenken / Gróf Széchenyi Istvánért / tartott requiem
alkalmával, a ravatalt / díszítő babérokból.

1860

73.22.1 / 1973

festőpaletta / iskolai

1

Deszkából kivágott, szabálytalan formájú, felül kerek nyílással ellátott
festőpaletta. Felső harmadában 9 db gomb vízfesték.

73.23.1 / 1973

érem / millenniumi kiállítási

1

Beck Ö. Fülöp érme. Av.: címer körül: 1896-IKI EZREDÉVES ORSZÁGOS
KIÁLLITÁS. Rev.: férfi és nőalak körül: KÖZREMŰKÖDŐK ÉRME / HEGYI
ISTVÁNNAK / VESZKÉNY.

73.24.1.1 / 1973

fénykép / Becht család nőtagja

1

Fonatos díszítéssel ellátott ovális rézkeretben fénykép: a Becht család
nőtagja.

1860 körül

73.24.1.2 / 1973

fénykép / Becht család nőtagja

1

Fonatos díszítéssel ellátott ovális rézkeretben fénykép: a Becht család
nőtagja.

1860 körül

73.24.1.3 / 1973

fénykép / Becht család nőtagja

1

Fonatos díszítéssel ellátott ovális rézkeretben fénykép: a Becht család
nőtagja.

1860 körül

73.25.1 / 1973

fényképalbum / Greilinger család

1

Valamikor barna bőrkötés rézkapoccsal és sarkokkal. 13 lapot, 25
fényképet tartalmaz a soproni Greilinger család tagjairól. Főleg Rupprechtfényképek.

73.26.1 / 1973

fényképalbum / családi

1

Rézkapoccsal ellátott, zöld bőrkötés címlapján paszpartúban színes kép:
kezében álarcot tartő nőalak. 21 lapot, 40 fényképet tartalmaz, soproni
fényképészek (Rupprecht, Stagl, Köhler) munkáit.

1880 körül

73.26.2 / 1973

fényképalbum / családi

1

Rézcsattal címlapján nagyalakú, rézverettel ellátott bőrkötés. 12 lapot, 24
fényképet tartalmaz.

1880 körül

73.27.1 / 1973

emlékplakett / határőr

1

Szabálytalan köralakú lapon a Tűztorony mellett fegyverét kezében tartó
határőr félalakja. Felirat: SOPRON / HATÁRŐRSÉG. Kollár Tibor határőr
gyenge munkája, 1972.

1972

73.28.1 / 1973

reklámtárgy / Vasárugyár

1

Egyszerű, kerek, valamikor nikkelezett vas hamutartó, közepén két férfiakt
és Sopron címere. Körben: VASÁRUGYÁR RT / SOPRON.

1920 körül

73.29.1 / 1973

tolltartó / Csatkai Endréé

1

Világosszínű, esztergályozott faalapon fa gömbcsuklóval fekete fa
szivarszipka formájú tolltartó.

1940 körül

1932
1915 körül
1850 körül

1910 körül
1896

1870

Szélesebb alapú, alacsony, nagyon vékony rézlemezből készült
gyertyatartó. Kerek.
Kétágú rézvilla, sodort formájú, hosszú nyéllel (egyben).

73.29.2 / 1973

gyertyatartó / Csatkai Endréé

1

73.29.3 / 1973

levélbontó / Csatkai Endréé

1

73.30.1 / 1973

emléktárgy / francia, 1809

1

Napoleon Schönbrunnban 1809. május 15-én kiadott háromnyelvű
proklamációjára széles, háromszínű (kék-fehér-kék) mintás szövésű
selyemszalag van rávarrva, francia katonai zászlószalag, amit az
ajándékozó ükanyja egy francia tiszttől kapott Ruszton 1809-ben.

73.31.1 / 1973

táska / színházi

1

Fehér vászonnal és szarvasbőrrel bélelt, harisnyaszerű formájú
gyöngyfűzés, oldalán körben virágokkal. Záródása: fémkarikába fűzött
hosszú, erős aranyzsinór.

1860 körül

Világoskék kemény papírkötésben fekvő formátumú album. A kötés
valamikor fémkapoccsal volt ellátva. Belső címlapján kézírással (nem
Széchenyi István írása): Album d" Enfans. 26 lapot tartalmaz, mindkét
oldalukra ragasztott különféle metszetekkel és nyomatokkal. A 11., 18. és
19. oldalon kézzel festett és rajzolt virág, a 26. lapon papírkivágás, a 21.en lovas rajza Béla aláírással. Származás: Nagycenk.

1850 körül

73.32.1 / 1973

album / Széchenyi István gyerekeié

1

73.32.2 / 1973

szivarcímke-gyűjtemény / Széchenyi családból

1

73.32.3 / 1973

portré / Széchenyi családból

1

Fekete bőrkötéses album 45 lapjára 370 szivarcímke beragasztva.
Származás: Nagycenk.
Üvegre grafittal rajzolt ovális leánykaportré. Származás: Nagycenk.

19. század
19-20. század fordulója
1809

1897
1860 körül

73.32.4 / 1973

fényképalbum / Széchenyi családból ?

1

Piros zsinóros, fehér vászonkötésben fekvő formátumú fényképalbum.
Épület- és parkfelvételek. A Széchenyi családé lehetett. Származás:
Horpács.

73.32.5 / 1973

láda / Széchenyi-relikviáké

1

Kulcsra nyíló fedelű, egyszerű barna faláda. Tetején EA monogram és
Sopron város pecsétje. Nem a Széchenyi családé volt, de tárgyaikat
benne találtuk.

1900 körül

1860 körül

73.33.1 / 1973

tinta- és tolltartó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Kerek, esztergályozott falapon oldalán fémmel borított két, esztergályozott,
dobot utánzó fa tintatartó mögött 3 trombitaforma. Mögötte hajtott félkörív
kerek lyukakkal a tollak számára. Elől fémkeret, amelyben valamikor
fémlapra vésett Széchenyi-címer volt.

73.34.1 / 1973

cégér / Arany Kereszt gyógyszertár

1

Öntött és kovácsolt vas egyenlő szárú előlapján valamikor learanyozott
kereszt. A Jéhn Vilmos-féle Arany Kereszt gyógyszertár (Sopron, Újteleki
utca 54.) cégére volt.

73.35.1 / 1973

edény / vízmelegítő

1

Elnyújtott, ovális alakú, mély vörösréz edény, két rövidebb oldalán
hatalmas rátétekkel vasfülek. Származás: Horpács.

1

Kissé lekerekített sarkú fekvő téglalapon domború betűkkel: ITT ÁLLOTT
A RÉGI PÓSTAHÁZ. / ELŐTTE SILBAKOLT 1839-40 TELÉN / PETŐFI
SÁNDOR / ZÖLDHAJTÓKÁS, SÁRGAPITYKÉS / KÖZLEGÉNY. A RitterÚjhelyi ház Petőfi téri homlokzatán állott, innen szerelték 1973-ban, amikor
új, márványtáblával cserélték ki.

73.36.1 / 1973

emléktábla / Petőfi

1930 körül

1900
18. század

1923

73.37.1 / 1973
73.37.2 / 1973

lábas
üst

1
1

Hatalmas, vastag peremű, vörösréz lábas vasfülekkel.
Gömbölyded aljú vörösréz üst, felül kiemelkedő, lapos vasfülekkel.
Aljánál körteszerűen kiöblösödő, oldalt elnyújtott vörösréz fülekkel ellátott
konyhaedény.
Alul gömbölyded formájú, kerek rézedény, kétoldalt vasfülekkel.
Alsó harmadában vastag gyűrűvel toldott magas fazék, 1 db hosszú
vasfüllel, amelynek felső végén lyuk van.

73.37.3 / 1973

vájling

1

73.37.4 / 1973

lábas / konyhai

1

73.37.5 / 1973

fazék / nyeles

1

73.37.6 / 1973

serpenyő

1

Kerek, mély, vörösréz serpenyő hosszú kovácsoltvas nyéllel, amelynek
felső vége elvékonyítva és karikára van hajtva.

17/18. század

73.37.7 / 1973

serpenyő

1

Felfelé erősen szélesedő, kerek vasedény, hosszú, visszahajtott végű
vasnyéllel.

17/18. század

73.37.8 / 1973

serpenyő / pirító

1

Felfelé erősen szélesedő, szűrőszerűen lyuggatott aljú edény, hosszú,
visszahajtott végű nyéllel és ennek átellenében füllel.

17/18. század

73.37.9 / 1973

serpenyő

1

Felfelé szélesedő, kissé kihajló peremű vasedény, hosszú, végén hegyes
nyéllel.

17/18. század

73.37.10 / 1973

serpenyő

1

Lapos, kerek edény, hosszú, felső harmadában kissé hajlított vasnyéllel.

17/18. század

73.37.11 / 1973

edény / víztartó

2

73.37.12 / 1973

pohár

1

73.37.13 / 1973

kancsó

1

73.37.14 / 1973

bogrács

1

Gömbölyű aljú, kerek edény, díszesebbre kivágott lapokkal felerősített
vörösréz drótfül.

17/18. század

73.37.15 / 1973

lábas

1

Kerek aljra szögletesen rádolgozott palást, kihajló perem, két vörösréz fül.

17/18. század

73.37.16 / 1973

kuglófsütő / pudingforma

1

73.37.17 / 1973

kuglófsütő / pudingforma

1

73.37.18 / 1973

lábas

1

73.37.19 / 1973

lábas

1

Sötét téglaszínű máz, belül terrakotta szín, egy füllel ellátott, ezzel
szemben kiöntő-öblösödéssel a peremén. Alul három lába közül már csak
egy van meg.

17/18. század

73.37.20 / 1973

merőkanál

1

Félgömb alakú, vastagfalú vörösréz kanál, hosszú, visszahajtott végű
vasnyéllel.

17/18. század

73.37.21 / 1973

merőkanál

1

Sekély sárgaréz kanálra vörösréz szegeccsel hosszú, visszahajtott végű,
felső felében kiszélesedő vasnyél.

17/18. század

Fölfelé keskenyedő, kerek formájú vödröcske lapos fülekkel, vörösréz
drótfogóval.
Fölfelé keskenyedő, magas, kerek pohár 1 vasfüllel.
Fölfelé keskenyedő, csonkakúp alakú vörösréz edény egy rézfüllel és
kiöntő szájjal. Egyik oldalán végig rézszegecsek.

Hosszában kettévágott féltojás alakú edény, öblén egyszerű bordázott,
peremén hullámvonalas mély dísz.
Féltojás formájú, egyszerű bordás díszítésű forma.
Kívül zöld, belül terrakotta színű mázzal kerek cserépedény két füllel.
Belül, alján elhalványult virágminták. Kívül bemélyesztett sima gyűrű.

17/18. század
17/18. század
17/18. század
17/18. század
17/18. század

17/18. század
17/18. század
17/18. század

17/18. század
17/18. század
18. század

73.37.22 / 1973

szűrőkanál

1

Apró lyukakkal ellátott félgömb sárgaréz kanál, vörösréz szegeccsel
hosszú, visszahajtott végű, kiszélesedő vasnyél.

18. század

73.37.23 / 1973

mérleg / piaci, rugós

1

Tojásdad alakú vasrugóban félhold alakú sárgaréz lap skálával. Felül két
függesztő karika, alul két horog. Egyik oldalán tizedes, másik oldalán 1
kilós skála.

1870 körül

73.37.24 / 1973

állvány / nyárssütő

1

Lefelé fordított, 2 U alakú lábon felfelé nyíló vasív, végén nyílások és
oldalán kampó a nyárs feltámasztására.

17/18. század

73.37.25 / 1973

bárd / konyhai

1

Nagyon hosszú pengéjű bárd, a penge végén, felső csúcsában kerek
lyukkal. Kétoldalt dróttal felerősített fanyél.

18. század

1851

73.38.1 / 1973

láda / Hajasné-féle I. világháborús gyűjteményé

1

Keményfa, kissé hengerded alakú tetővel. Két végén körben áttört
vasalás, fedelén keresztben 3 egyszerűbb vasalás, a középsőn áttört
körben 1851 évszám, elülső végén fogó. A láda hosszanti elején alulról
feljövő 3 díszes áttört végű vasalás. Két díszes vasalású, a kulcslyuk fölött
ajtóval ellátott zár. Két rövidebb végén tagolt hatalmas vasfogó. Simonyi
Hajas Antalné I. világháborús újság- és pénzgyűjteményét és jelvényeit
tartotta benne.

73.38.2 / 1973

jelvény / huszár

1

Ovális alakú, tűvel ellátott, préselt rézlemezen vágtató honvédhuszár fölött:
"VÖRÖS ÖRDÖG".

1914

73.38.3 / 1973

jelvény / 4. honvédgyalogezred

1

Hátul tűvel ellátott, kerek, préselt fehérfém lemezen buzogánnyal sárkányt
agyonsújtó honvédalak körül: A M KIR NAGYVÁRADI 4. HONVÉD
GYALOGEZRED A VILÁGHÁBORÚBAN / 1914 1915 1916.

1916

73.38.4 / 1973

jelvény / 37. honvéd gyaloghadosztály

1

Hátul tűvel ellátott, téglalap alakú, préselt fehérfém lemez. Lövészárok
alatt: M KIR 37. HONV / GY HADOSZTÁLY.

1916

73.38.5 / 1973

jelvény / 30. honvédgyalogezred

1

Hátul tűvel ellátott, ovális alakú, fehérfém öntvényen félfordulatban álló
honvédalak körül: A M KIR BUDAPESTI 30. HONVÉD GYALOGEZRED /
DICSŐSÉGES ÉS GYŐZEDELMES HARCAI EMLÉKÉRE / 1914-1916.

1916

73.38.6 / 1973

jelvény / német 10. hadsereg

1

Hátul tűvel ellátott, levágott sarkú, álló téglalap alakú préselt rézlemezen
lábával koronát vivő sas fölött és alatt: 10 ARMEE / 1915-1916.

1916

73.38.7 / 1973

jelvény / Szurmay-alap

1

Hátul tűvel ellátott, álló téglalap alakú préselt vörösréz lemezen fent
koszorúban balranéző arckép mellett: SZURMAY / UZSOK. Lent
mélyesztett téglalap alakú mezőben oroszlán, alatta: SZURMAY ALAP
JAVÁRA.

1917

73.38.8 / 1973

jelvény / 25-ös tábori tüzérek

1

Az ábra formájában préselt fehérfém lemez: ágyúlövedék sassal, alatta: K.
U. K. FELDHAUB. RGT. NR. 25.

1916

73.38.9 / 1973

jelvény / isonzói autós hadtest

1

Az ábra formájában préselt fehérfém lemez: nyílban végződő volánt tartó
félalak mögött szárny. Alatta: ISONZO ARMEE.

1916

73.38.10 / 1973

jelvény / rohamosztag

1

Az ábra formájában préselt fehérfém lemezen: koszorúban halálfej, alatta
keresztbetett kézigránátok, fölötte: STURMTRUPP. Az olasz fronton
használták.

1916

73.38.11 / 1973

jelvény / 84. közös gyalogezred

1

Az ábra formájában, hátul tűvel ellátott, préselt fehérfém lemezen: sas
alatt keretben: 84, mellette: INF. / RGT.

1916

73.38.12 / 1973

jelvény / 82. közös gyalogezred

1

Tölgykoszorúban ovális alapú, préselt fehérfém lemezen kard mellett: K.
U. K. / I. R. / 82 / 1914 / 1916.

1916

73.38.13 / 1973

jelvény / karácsonyi, I. hadsereg

1

Hátul tűvel ellátott, ovális alakú, préselt rézlemezen Ferenc József
jobbranéző arcképe körül: WEIHNACHTEN / IM FELDE 1914 / I. /
ARMEE.

1914

73.38.14 / 1973

jelvény / Isonzo-hadsereg

1

Hátul tűvel ellátott, fent ívelt záródású, álló téglalap alakú, préselt
rézlemezen hegyi csatajelenet alatt: ISONZO ARMEE / 1915.

1915

73.38.15 / 1973

jelvény / monarchia I. hadserege

1

Az ábra formájában, hátul tűvel ellátott, préselt fehérfém lemezen: karmai
közt kígyót tartó sas alatt: I. ARMEE / Habsburg, magyar és osztrák címer.

1915

73.38.16 / 1973

jelvény / I. világháborús monarchista

1

Hátul tűvel ellátott, áttört fehérfém lemez: koszorú alatt szalagon: VITAM
ET / SANGUINEM 1914 / 1917.

1917

73.38.17 / 1973

jelvény / 4. közös gyalogezred, karácsonyi

1

Hátul tűvel ellátott, álló téglalap alakú, préselt fehérfém lemezen: kezében
kardot, koszorút és címerpajzsot tartó férfiakt körül: K. U. K. INF. REG.
HOCH UND / DEUTSCHMEISTER No 4 / WEIH / NACHT / 1917.

1917

73.38.18 / 1973

jelvény / gyász-, Ferenc József

1

Tűvel ellátott, kerek, öntött fehérfémen: balranéző arckép körül: FERENC /
JÓZSEF / 1830-1916. Fent befűzött fekete selyemszalag.

1916

73.38.19 / 1973

jelvény / front-

1

Hátul tűvel ellátott, sugarasan kiképzett, ovális alakú préselt fehérfém
lemezen a magyar korona alatt sugarakban álló turul körül: JÓZSEF
FŐHERCEG HARCVONALA / 1916 / 1917.

1917

73.38.20 / 1973

jelvény / krakkói katona-

1

Hátul tűvel ellátott, ovális alakú préselt rézlemez: bástya előtt Ferenc
József jobbranéző feje alatt: 1914 / 1915 / FESTUNG / KRAKAU.

1915

73.38.21 / 1973

jelvény / monarchista

1

Korona, nemzetiszínű zománcozott pajzson: fekete keresztben: W 1914.

1914

73.38.22 / 1973

jelvény / koronázási

1

73.38.23 / 1973

sapkarózsa / orosz katonai

1

73.38.24 / 1973

jelvény / hadisegély

1

73.38.25 / 1973

jelvény / hadisegély

1

Tűvel ellátott, kerek jelvény: kis magyar címer sassal, körülötte:
ADAKOZZUNK HŐSEINK CSALÁDJÁNAK.

73.38.26 / 1973

jelvény / gyermekbarát

1

Tűvel ellátott, ovális, préselt fehérfémen Szent Kristóf a gyermekkel, alatta:
M GY E monogram. Magyar Gyermekkert Egyesület vagy Munkások
Gyermekbarát Egyesülete???

Ovális fehér alapon színes korona alatt koszorúban IV K monogramban
1916. IV. Károly király koronázásáról.
Ovális alakú préselt lemez koncentrikus sávos színezéssel.
Korona alatt pajzson lovasszobor körül: fehér zománcozott alapon: A
NEMZETI ÁLDOZAT KÉSZSÉG SZOBRA.

1916
1914
1917
1917
1917 körül

73.38.27 / 1973

jelvény / háborús

1

Füllel ellátott, ovális érem. Av.: NAGYASSZONYUNK HAZÁNK REMÉNYE
/ 1914 / 1915. Rev.: Patrona Hungariae.

1915

73.38.28 / 1973

jelvény / 1919. május 1.

1

Tűvel ellátott rézkeretes gombban kerek papírjelvény: Bíró koronát vörös
forradalmi sapkával letakaró munkásalakja alatt: MÁJUS 1 / 1919.

1919

73.38.29 / 1973

jelvény / kárpáti front-

1

Az ábra alakjában, hátul tűvel ellátott zománcozott fehérfém: fenyőágon
koronás magyar címer.

1915

73.38.30 / 1973

jelvény / soproni 9. Nádasdy huszárezred K. u. K.

1

Koszorúban magyar királyi és osztrák császári korona alatt kék alapon
csákó körül: NÁDASDY HUSZÁROK / 1914. Alatta pajzson: RH9.

1914

73.38.31 / 1973

jelvény / soproni 18-as gyalogezred

1

Áttört, tölgykoszorúban koronás magyar címer alatt fehér szalagon: M. K.
18. H. GY. E.

1914

73.38.32 / 1973

jelvény / soproni 18. vörösezred

1

Tűvel ellátott, áttört tölgykoszorúban kis magyar címer korona nélkül, alatta
fehér körben: 18. A 18. h. gy. e. régi jelvénye alapján készítették és az
ezred a két forradalom alatt viselte.

73.38.33 / 1973

párna / jelvények számára

1

Sötétkék bársonnyal bevont, téglalap alakú kartonpapír. Hajas Antalné
jelvénygyűjteményének darabjait tűzte bele.

1919

73.38.34.1 / 1973

csákó / Nádasdy-huszártiszt

1

Rövid ellenzős, kissé előrebukó, vajszínű viaszosvászonnal bevont csákó,
fekete szíjjal.

1914

73.38.34.2 / 1973

csákórózsa / Nádasdy-huszártiszt

1

73.38.34.3 / 1973

csákóbokréta / Nádasdy-huszártiszt

1

73.38.34.4 / 1973

doboz / csákóé

1

73.38.35.1 / 1973

csákó / Nádasdy-huszártiszt

1

73.38.35.2 / 1973

csákórózsa / Nádasdy-huszártiszt

1

73.38.36.1 / 1973

csákó / Nádasdy-huszártiszt

1

73.38.36.2 / 1973

formafa / csákóé

1

73.38.37 / 1973

sapkarózsa / Nádasdy-huszártiszt

1

Hatalmas, zsinórozott formájú gombon Ferenc József monogramja. Hátul
rézhüvely a bokréta betűzésére.
Rézdrótra rádolgozott lószőr-bokréta. Vörös posztótok.
A csákó formáját követő, fekete bőrbevonatú kemény kartondoboz. Szíjjal
csatlakozó fedelén szíjfogó.
Magas, kissé előredőlő, rövid ellenzőjű, vajszínű viaszosvászonnal bevont
csákó.
Vajszínű viaszosvászonnal bevont egyszerű gomb, dróttal.
Egyenes, fekete posztócsákó fekete ellenzővel, körben vékony
aranyzsinór, elején aranyzsinóron arany zsinórgomb Ferenc József
monogramjával.
Középen esztergályozott csuklóval kapcsolódó két fa félgömb. A csákóba
helyezve, annak formáját őrizte.
Egyszerű arany zsinórgomb, középen fekete. Arany selyemzsinóron.

73.38.38 / 1973

patrontáska / Nádasdy-huszártiszt

1

Ezüstözött réz, hátlapja és alja meggypiros bőrrel bevont fa, ugyanilyen
szíjak. Két oldalán hadijelvények, nagyobb fedelén rátét császári sas
címerrel.

73.38.39 / 1973

bojt / kardé

1

Széles bőr és arany selyemszalagon hatalmas aranybojt, egyik oldalán
elmosódott monogrammal.

1918-1919

1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1910
1910

73.38.40 / 1973

öv / Nádasdy-huszártiszt

1

Széles, vörös bőrre rádolgozott, középen fekete csíkkal ellátott arany
selyemszalag. Ezüstcsat.

1910

73.38.41 / 1973

sarkantyú / Nádasdy-huszártiszt

2

Nikkelezett. U alakú ív közepén kissé felfelé álló karon kicsi kerék. Az U
belső oldalán vasszögben végződik, ezzel erősítették a csizma sarkára.

1910

73.38.42 / 1973

sarkantyú / Nádasdy-huszártiszt

2

U alakú nikkelezett ív tengelyében nagyon rövid száron kis kerék. Az U két
végén gomb és csat a felerősítő szíj számára.

1910

1900 körül

1900 körül

73.38.43 / 1973

gomb / készlet-, férfi ingre

7

Feketével bevont, belül zöld selyem és bársonybéléses fadobozban 2 db
nagyobb kézelő és 4 db kisebb gallérgomb. A kézelőgombok sárgás színű
fémből rozettás díszítéssel, 3 db gallérgomb ugyanilyen, de aranyozása
teljesen lekopott. 1 db gallérgomb egyik felében gyöngyszem.

73.38.44 / 1973

szivarvégvágó

1

Nikkelezett olló fomájú szerszám, de a tengelyen túl nem folytatódik.
Szárain 2-2 félkör alakú élezett kivágás a szivarvég levágására.

73.38.45.1 / 1973

hadipénz / olaszországi

1

Az Osztrák-Magyar Bank áltak a megszállott Olaszország számára kiadott
1 lírás. Vörös alapszínű. Av.: nő mellképe, BUONO DI CASSA / DA UNA
LIRA. Rev.: 4 sarokban: 1 középen hosszabb leírás.

1918

73.38.45.2 / 1973

hadipénz / olaszországi

1

Az Osztrák-Magyar Bank áltak a megszállott Olaszország számára kiadott
50 filléres. Meggyszínű alapszín. Mindkét oldalán olasz nyomtatvány.

1918

73.38.45.3 / 1973

hadipénz / olaszországi

1

Az Osztrák-Magyar Bank áltak a megszállott Olaszország számára kiadott
5 filléres. Kék alapszín. Mindkét oldalán olasz nyomtatott szöveg.

1918

73.38.45.4 / 1973

hadipénz / olaszországi

1

Az Osztrák-Magyar Bank áltak a megszállott Olaszország számára kiadott
10 filléres. Narancs alapszín. Mindkét oldalán olasz nyomtatott szöveg.

1918

73.38.46.1 / 1973

szükségpénz / orosz városi

1

Libav város által kiadott 1 kopejkás. Mustár alapszín, mindkét oldalán
cirilbetűs, orosznyelvű nyomtatott szöveg.

1918

73.38.46.2 / 1973

szükségpénz / orosz

1

Papírszükségpénznek használt 10 kopejkás postabélyeg. Elől kék
alapszín, hátul színtelen alapon ciril-orosz nyomtatvány.

1918

73.38.46.3 / 1973

szükségpénz / orosz

1

Papírszükségpénznek használt 20 kopejkás postabélyeg. Elől zöld, hátul
fehér alapon ciril-orosz nyomtatott szöveg.

1918 (?)

73.38.46.4 / 1973

szükségpénz / orosz

1

Papírszükségpénznek használt 15 kopejkás postabélyeg. Elől barna, hátul
fehér alapon ciril-orosz nyomtatott szöveg.

1918 (?)

73.38.47.1 / 1973

szükségpénz / pesti

1

A Központi Sajtóvállalat Bp. 20 filléres pénztárjegye. Mindkét oldalán
narancs alapon nyomtatott szöveg.

73.38.47.2 / 1973

szükségpénz / osztrák

1

Mindkét oldalán szürke nyomtatvány. Land Niederösterreich, 10 Heller.

73.38.47.3 / 1973

szükségpénz

1

A Pesti Hírlap 20 filléres pénztárjegye. Kék színű nyomtatvány.

1919
1918 (?)
1919

73.38.47.4 / 1973

szükségpénz

1

A 8 Órai Újság 20 filléres pénztárjegye. Rózsaszínű alapon nyomtatvány.

1919

73.38.48.1 / 1973

hadipénz / orosz-lengyel

1

A megszálló orosz hadsereg által Lembergben kiadott 100 koronás. Kék
és rózsaszínű alapon lengyel nyelvű nyomtatvány mindkét oldalon.

1915

73.38.48.2 / 1973

hadipénz / orosz-lengyel

1

A megszálló orosz hadsereg által Lembergben kiadott 2 kopejkás. Barna
alapon orosz-ciril nyomtatvány mindkét oldalon.

1916 (?)

73.38.48.3 / 1973

hadipénz / orosz-lengyel

1

A megszálló orosz hadsereg által Lembergben kiadott 3 kopejkás. Zöld
alapon orosz-ciril nyomtatvány mindkét oldalon.

1916 (?)

73.38.48.4 / 1973

hadipénz / orosz-lengyel

1

A megszálló orosz hadsereg által Lembergben kiadott 1 kopejkás. Narancs
alapon orosz-ciril nyomtatvány mindkét oldalon.

1916 (?)

73.38.49.1 / 1973

hadipénz / romániai német

1

A német hadsereg által Romániában kiadott 1 lei. Mindkét oldalán zöldes
alapon román nyomtatvány.

1916

73.38.49.2 / 1973

hadipénz / romániai német

1

A német hadsereg által Romániában kiadott 25 bani. Mindkét oldalán
barna alapon román nyomtatvány.

1916

73.38.49.3 / 1973

hadipénz / német

1

A X. német hadsereg 10 pfenningese. Bélyeg formátumú, piros színű
nyomtatvány.

1918

73.38.50.1 / 1973

hadifogolypénz

1

A német friedrichsfeldi hadifogolytábor által kiadott 1 márka. Mindkét
oldalán zöld alapon német nyomtatvány.

1917 körül

73.38.50.2 / 1973

hadifogolypénz

1

A német friedrichsfeldi hadifogolytábor által kiadott 1 pfenning. Mindkét
oldalán zöld alapon barna német nyomtatvány.

1917 (?)

73.38.50.3 / 1973

hadifogolypénz

1

A német friedrichsfeldi hadifogolytábor által kiadott 5 pfenning. Mindkét
oldalán barna alapon kék német nyomtatvány.

1917 (?)

73.38.51.1 / 1973

hadifogolypénz

1

A cseh reichenbergi hadifogolytábor által kiadott 10 fillér. Mindkét oldalán
vörös alapon német nyomtatvány.

1917 (?)

73.38.51.2 / 1973

hadifogolypénz

1

A cseh reichenbergi hadifogolytábor által kiadott 1 korona. Mindkét oldalán
barna alapon német nyomtatvány.

1917

73.38.51.3 / 1973

hadifogolypénz

1

A cseh reichenbergi hadifogolytábor által kiadott 20 fillér. Mindkét oldalán
lila alapon német nyomtatvány.

1917

73.38.51.4 / 1973

hadifogolypénz

1

A cseh reichenbergi hadifogolytábor által kiadott 1 fillér. Mindkét oldalán
sárga alapon német nyomtatvány.

1917 (?)

73.38.51.5 / 1973

hadifogolypénz

1

A cseh reichenbergi hadifogolytábor által kiadott 5 fillér. Mindkét oldalán
zöld alapon német nyomtatvány.

1917 (?)

73.38.52.1 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott 2 korona. Mindkét
oldalán kék alapon német nyomtatvány.

1915

73.38.52.2 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott 1 korona. Mindkét
oldalán barna alapon német nyomtatvány.

1915

73.38.52.3 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott kerek, fém aprópénz. 2
fillér.

1915

73.38.52.4 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott kerek, fém aprópénz.
50 fillér.

1915

73.38.52.5 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott kerek, fém aprópénz.
20 fillér.

1915

73.38.52.6 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott kerek, fém aprópénz.
10 fillér.

1915

73.38.52.7 / 1973

hadifogolypénz

1

Az osztrák marchtrenki hadifogolytábor által kiadott kerek, fém aprópénz. 1
fillér.

1915

73.38.53.1 / 1973

hadifogolypénz

1

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott 2 korona.
Mindkét oldalán piros alapon német nyomtatvány.

1915

73.38.53.2 / 1973

hadifogolypénz

1

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott 1 korona.
Mindkét oldalán zöld alapon német nyomtatvány.

1915

73.38.53.3 / 1973

hadifogolypénz

1

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott kerek, fém,
középen kis négyzetes lyukkal ellátott aprópénze. 50 fillér.

1915

73.38.53.4 / 1973

hadifogolypénz

1

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott kerek, fém,
középen kis négyzetes lyukkal ellátott aprópénze. 10 fillér.

1915

73.38.53.5 / 1973

hadifogolypénz

1

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott kerek, fém,
középen kis négyzetes lyukkal ellátott aprópénze. 2 fillér.

1915

73.38.53.6 / 1973

hadifogolypénz

1

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott kerek, fém,
középen kis négyzetes lyukkal ellátott aprópénze. 20 fillér.

1915

73.38.53.7 / 1973

hadifogolypénz

1

73.38.54.1 / 1973
73.38.54.2 / 1973
73.38.54.3 / 1973
73.38.54.4 / 1973

pénz / Tanácsköztársaság
pénz / Tanácsköztársaság
pénz / Monarchia
pénz / Monarchia

1
1
1
1

73.38.55.1 / 1973

szükségpénz / soproni

2

73.38.55.2 / 1973

szükségpénz / soproni

2

Sopron város 10 filléres pénztárjegye. Mindkét oldalán Storno színes rajza
körül rózsaszínű alapon magyar nyomtatvány.

1918

73.38.55.3 / 1973

szükségpénz / soproni

1

Sopron város 50 filléres pénztárjegye. Mindkét oldalán magyar
nyomtatvány.

1919

73.38.56.1 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 20 koronása. Mindkét oldalán narancs
alapon magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

73.38.56.2 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 10 koronása. Mindkét oldalán zöld alapon
magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

73.38.56.3 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 2 koronása. Mindkét oldalán zöld alapon
magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

Az ausztriai Braunau am Inn hadifogolytábor által kiadott kerek, fém,
középen kis négyzetes lyukkal ellátott aprópénze. 1 fillér.
Fehérpénz: 200 koronás. Csak egyik oldala nyomott.
Fehérpénz: 25 koronás. Csak egyik oldala nyomott.
Többszínű, mindkét oldalán többnyelvű nyomtatvánnyal. 10 korona.
Többszínű, mindkét oldalán többnyelvű nyomtatvánnyal. 20 korona.
Sopron város 50 filléres pénztárjegye. Mindkét oldalán Ágoston Ernő
színes rajza körül rózsaszínű alapon magyar nyomtatvány.

1915
1918
1918
1913
1913
1919

73.38.56.4 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 1 koronása. Mindkét oldalán zöld alapon
magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

73.38.56.5 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 2 fillérese. Mindkét oldalán lila alapon
magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

73.38.56.6 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 10 fillérese. Mindkét oldalán piros alapon
magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

73.38.56.7 / 1973

hadifogolypénz / sopronnyéki

1

A sopronnyéki hadifogolytábor 20 fillérese. Mindkét oldalán zöld alapon
magyar, ill. német nyomtatvány.

1916

1

Füzetbe fűzött perforált lapok az ostffyasszonyfai hadifogolytábor
papírpénzei. Címoldalán színes osztrák-magyar címer alatt német cím.
Tartalma: 4 lap 2 filléres, á 5 db zöld szín. 6 lap 10 filléres, á 5 db piros
szín. 4 lap 20 filléres, á 5 db sárga szín. Utolsó lapján 4 db szürke 40
filléres és 1 db vastag keretben sárga 100 filléres.

1915

1850 körül

73.38.57 / 1973

hadifogolypénz / ostffyasszonyfai

73.39.1 / 1973

házicipő / Széchenyi István, Döbling

2

Sárga színű bőrből, hosszú, csúcsos orrú cugos cipő. A csatolt bizonyító
levél szerint, amit Széchenyi Béla írt, Széchenyi István döblingi házicipője
volt, és azt inasára, az eladó dédapjára hagyta. A cipők talpán piros
pecsétviasszal Széchenyi-címer.

73.40.1 / 1973

vizeskancsó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Öblös, egyfülű kancsó széles kiöntővel. Sárga alapszín, nagy színes
virágok. Alján gyári jelzés: Spodés NEW FAYENCE.

1850 körül

73.41.1 / 1973

emlékpohár / nagycenki, Széchenyi

1

Öblös formájú, magasított nyakú, zöldes színű pohár, oldalán barna
pajzson domború betűk: SZÉCHENYI EMLÉK NAGYCZENK 1920.

1920

73.42.1 / 1973

emlékpohár / nagycenki, Széchenyi

1

Kerek, kissé magasított nyakú, egyszerű vonalú, zöldes alapszínű mázzal.
Hasán kimagasodó pajzsalapon: SZÉCHENYI / EMLÉK / NAGYCZENK /
1920. A nagycenki vendéglős Csáván csináltatta és árúsította.

1920

73.43.1 / 1973

gyümölcsöstál / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Kerek, magas talp, középen és fent gyöngydíszítéses karon széles, öblös
tál. 2 fonatos díszítésű fül. A tál pereme virágszirom kiképzésű, szélén
virágdíszekkel. Valamikor ezüstözött vörösréz.

1850 körül

Lapos rézlemezen Somogy megye térképének metszete. Ovális keretben:
CURA AMORE PUBLICI / ET / PROVINCIAE SIMIGHIENSIS /
PRAESES / COMES FRANCISCUS SZÉCHÉNYI / STATUUM ET
ORDINUM STUDIIS / ADSTIPUIANTIBUS / MAPPAM HANC
PROVINCIAE / SIBI CONCREDITAT / OPERA LABORE INDUSTRIA /
IOSEPHI NAGY / EIUSDEM PROVINCIAE GEOMETRAE / FIERI IUSSIT /
MDCCCII. Nyomdai lemez.

73.44.1 / 1973

térképlemez / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

73.44.2 / 1973

süteményforma / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

73.44.3 / 1973

fedő / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Kuglóf alakú, kerek, középen üresm gyűrűs tészta formája. Oldalt
hengeres, felül gyűrűalakban láncfonat-díszítés.
Üstfedő. Kerek, vörösréz lap, középen hatalmas sárgaréz gombbal.

1802

18. század
18. század

73.44.4 / 1973

edény / nagycenki Széchenyi-kastélyból

2

Széles, kerek vörösmárvány edény, alacsony, csorba, többször tagolt
peremmel. Fedelén nagyobb mélyesztett mezőben gomb. Hamutartó?

1850 körül

73.44.5 / 1973

gyertyatartó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Lapos, tányérszerű talp, alul és fölül tagolt, kissé kihasasodó kerek oszlop,
keskeny tányér.

1800 körül

73.44.6 / 1973

tolltartó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Elnyújtott levél formában kiképzett bronzöntvény, öblös, alul 2 kis lábbal. A
levél rövid szárán kis kígyó kúszik fel.

1870 körül

73.44.7 / 1973

petróleumlámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Asztali. Díszített, négyzetes öntöttvas láb fölött hosszú, kerek nyélen
körtealakú tartó, majd az égető szerkezet. Üvege hiányzik.

1880 körül

73.44.8 / 1973

gyertyatartó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

73.44.9 / 1973
73.44.10 / 1973

villa / nagycenki Széchenyi-kastélyból
szobor / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1
1

73.44.11.1 / 1973

csillárkar / nagycenki Széchenyi-kastélyból

4

73.44.11.2 / 1973

csillárfüggesztő / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Három levélformájú lábbal, fent erős, csavaros horoggal, a lábakban
kerék. Bronzöntvény.

1850 körül

73.44.11.3 / 1973

csilláralkatrész / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Valamikor ezüstözött vörösréz gyűrű, középen mélyesztett kerek lyukkal.
Körben virágfüzér díszítéssel.

1850 körül

73.44.11.4 / 1973

lámpafüggesztő / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Sárgaréz lemezből 3 pánttal félgömb van kiképezve, ez sárgaréz gyűrűvel
függeszthető. Belül sárgaréz lámpafoglalat.

1880 körül

73.44.11.5 / 1973

csilláralkatrész / nagycenki Széchenyi-kastélyból

2

Vörösréz lemezből félgömb, felső végén kerek nyílás körül domborított
levelek. Alsó egyenesített, hengeres peremén 3 csavar.

1880 körül

73.44.11.6 / 1973

csilláralkatrész / nagycenki Széchenyi-kastélyból

35

Gyengén profilozott lapos sárgaréz lemez, kerek nagyobb lyukkal,
peremén kikerekített kis nyílással.

1850 körül

73.44.11.7 / 1973

csilláralkatrész / nagycenki Széchenyi-kastélyból

9

73.44.11.8 / 1973

csilláralkatrész / nagycenki Széchenyi-kastélyból

2

73.45.1.1 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

73.45.1.2 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Felső rész. Kerek, színes virágos majolika gömbszelet, fölötte réz
petróleum égetőrész.

1880 körül

73.45.1.3 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Tárolórész. Erősen behajló peremű üvegcsésze a lámpa belsejében
petróleum tarolására.

1880 körül

73.46.1 / 1973

dísztál / sopronhorpácsi Széchenyi-kastélyból

1

Lekerekített sarkú, négyzetalakú, alacsony tál. Széle halványlila
színezésű, arany díszítéssel. Közepén szalagos keretben kettőskereszt
grófi koronával.

1850 körül

73.47.1.1 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Részlet. Vörös alapú nagy virágokkal, domború és színezett díszítés.
Majolika gömb két részből. Asztali petróleumlámpa része.

1880 körül

Többkarú gyertyatartó egyik karja, alul csavarmenettel ellátott lyukkal.
Többször tagolt, esztergályozott nyél, széles tányér.
Salátás. Négyágú, felül fonatos virágdísszel ellátott villa, nyél nélkül.
Fehér márványból faragott pufók angyalfej, előtte szárnyakkal.
Középen kerek, koronaszerű öntvényre 3 db bronzöntvény csillárkar van
csavarozva sasfejjel.

Kerek, középen nagyobb kerek lyukkal ellátott, gyengén profilozott
fémlemez, pereme mellett kisebb kerek lyukkal.
Többször tagolt gyűrű formájú sárgaréz öntvény 3 kis lábbal.
Asztali. Kerek, 6 lábú bronztalpon kehelyszerű színes, virágos majolika
lámpatest.

1850 körül
1850 körül
1800 körül
1870

1850 körül
1850 körül
1880 körül

73.47.1.2 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Részlet. Vörös alapú nagy virágokkal, domború és színezett díszítés.
Majolika gömb két részből. Asztali petróleumlámpa része.

1880 körül

73.48.1.1 / 1973

kávéskanna / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Alul öblös, magas, karcsú kanna fedővel, 1 füllel és hosszú S alakú
kiöntővel. Fehér alapon több színben virágok. Alul gyári szám. A nagycenki
iskolásgyerekek gyűjtéséből adta át az iskola.

19. század

73.48.1.2 / 1973

kávéskanna fedele / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Fedő. A nagycenki iskolásgyerekek gyűjtéséből adta át az iskola.

19. század

73.49.1 / 1973

fedél / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Kerek, lapított, urna formájú, vastagfalú porcelán. Világos türkizkék
alapszínen arany kontúrú fehér növényi díszítés. Padlóváza alkotórésze
volt.

19. század

73.49.2 / 1973

istállódísz / nagycenki Széchenyi-kastélyból

2

Kisméretű, üreges, öntött lófej. A Széchenyiek istállójában a szerszámtartó
rúd végét díszítette.

73.50.1.1 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Asztali petróleumlámpa alsó része. Rézlemezből két, háttal fordított
félgömb formájú, többször tagol edény 4 oroszlánlábbal, amely
oroszlánfejjel kapcsolódik a lámpatesthez.

1850 körül

73.50.1.2 / 1973

lámpa / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Asztali petróleumlámpa felső része. Széles, kerek üvegpoháron piros
alapszínű szecessziós díszű kerámia gömbszelet fedél, ezen réz
égetőrész.

1880 körül

73.51.1.1 / 1973

tintatartó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Vastag, szürke márványlap, trapéz formájú. Hosszabbik, alsó végén kis
vályú van kiképezve a tollak számára, felső felén két négyzetes mélyedés
rézkerettel a tintatartónak.

1900 körül

73.51.1.2 / 1973

tintatartó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

2

Rendkívül vastagfalú, fölfelé kissé szélesedő, kockaalakú üveg, fent
középen keskeny peremmel hengeres lyuk a tintának.

1900 körül

73.51.2 / 1973

zabla / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Középen meghajlított, vastag szájrész, oldalt párhuzamosan 2 S alakú
vaskarikákkal. A Széchenyiek lovainak szerszámaiból.

1900 körül

73.51.3 / 1973

sárkaparó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Ovális, két vége felé tagolt, magasperemű tál, közepén díszes oszlopok
tartják a díszes formájú kaparót. A tél két végén lyuk a lecsavarozáshoz.

19. század

73.51.4 / 1973

sárkaparó / nagycenki Széchenyi-kastélyból

1

Négy egyszerű, rejtett lábon álló, magasperemű öntöttvas tál. A perem:
akantuszlevelek. Középen egymással szemben két, lefelé álló, U alakú
díszes tartó tartja a sárkaparót.

19. század 2. fele

2

Karcsú, magas, egyfülű, barnamázas pohár. Szája alatt körben egyszerű
vonalkázott díszítés. Oldalán pajzson barna színű domború betűkkel:
SZÉCHENYI / EMLÉK / NAGYCZENK / 1897. A nagycenki Széchenyiszobor avatására készíttették a csávai (Stoob) gyárral. Fenekén a csávai
gyár bélyege.

1897

2

Alacsony, öblösödő szájú, egyfülü, barnamázas, rosszul kiégetett pohár.
Hasán festett nagycenki címer (pajzsban kalász, eke, szőlőfürt). Fehér
színű felírás: SZÉCHENYI-EMLÉK / 1848 / 1949 / NAGYCENK. 1848
centenáriumára csináltatták.

1948

73.52.1 / 1973

73.52.2 / 1973

emlékpohár / Széchenyi

emlékpohár / Széchenyi

19. század vége

73.53.1 / 1973

festmény / Széchenyi Imre lakása Szentpétervárott

1

Vörös szőnyegű előkelő dolgozószoba, a háttérben háttal íróasztalnál
dolgozó férfi. Balra lenn művészjelzés. Erősen pereg. Gróf Széchenyi Imre
(1835-1898), Lajos fia, szentpétervári lakását ábrázolja, 1855. A
sopronhorpácsi Széchenyi-kastélyból való.

73.53.2 / 1973

képkeret

1

Széles, vastag, barna bőrkeret, hátul vászonnal bevont képtámasztóval. A
Széchenyi Imre lakását ábrázoló kép kerete. A sopronhorpácsi Széchenyikastélyból származik.

1855

74.1.1-254 / 1974

fénykép / soproni, 1921

254 db fényképnagyítás az 1921. évi nyugat-magyarországi eseményekről.
254 Fekete-fehér. A fényképek leírása Ht.74.1.255 leltári szám alatt.
Készítette: Schäffer Ármin.

1921

74.1.255 / 1974

kézirat / Schäffer Ármin fotóinak leírása

1

4 lapon, 6 oldalon kézírással részletező leírása Schäffer Ármin 1921-ben
Sopronban és környékén készített fényképeinek.

1921

74.1.256 / 1974

fényképalbum / Schäffer Ármin fotóinak

1

Világoszöld vászonba kötött fényképalbum. Címlapján aranybetűkkel:
SOPRON / A NÉPSZAVAZÁS IDEJÉN / 1921-1922. 254 fényképet és
azok leírását tartalmazza.

1921

1907

1855

74.2.1 / 1974

emléktárgy / magyar vértanúk

1

Magyar vértanuk 1551-1854. Középen az aradi akasztás (1849. október
6.) képe, körben: a Habsburgok által kivégzett vértanúkról 31 kép. Kiadja:
A Kossuth Múzeum kiadmányainak gyűjteménye. l. sz. 1907. Szerk.: Vass
József. A darabont kormány elleni ellenszegülés egyik terméke.

74.3.1 / 1974

emléklap / revíziós

1

Díszes, színes keretben középen Horthy Miklós, körötte és alatta: az 1940.
és az 1941. évi visszafoglalásokra utaló szöveg.

1941

74.3.2 / 1974

emléklap / koronázási

1

Középen IV. Károly és Zita királyné színes, álló alakos képe, körben
koronázási jelenetek, alul a trónörökös.

1916

74.4.1 / 1974

tűtartó / I. világháborús

1

Kétrét hajtott kartonon színes nyomat: címoldalán magyar címer mellett
osztrák és német zászló alatt Ferenc József és Vilmos császár mellképe.
Hátlapon: német és magyar baka. Belül szecessziós keretben tűtartó
tűkkel.

1915

74.5.1 / 1974

emléklap / monarchista

1

Kemény kartonpapíron középen Erzsébet császárné ovális mellképe 1898ból. Körben 11 kis ovális mellképe fiatal korából.

1898

74.5.2 / 1974

emléklap / monarchista

1

Kemény kartonpapíron középen Ferenc József ovális mellképe 1898-ból.
Körben 11 kis ovális mellképe fiatal korából.

1898

74.6.1 / 1974

kotta / Répcementi Citeraegyesület

1

Élénkszínű, kék bársonyborítón kötve sárgaréz sarokveretekkel. Kézzel
írott kotta címlapja: "AEHREN BÜNDLEIN / ZITHERSPIELERS an der
RÉPCZE / stb. Erzsébet királynének ajánlva. 34 oldal. Strebersdorf 1881.
Szerző: Josef Lenchofer.

1881

74.7.1 / 1974

füzet / iskolai, rajz-

1

Kartontáblába kötött rajzfüzet címlapján: Szabó Alice III. és IV. p. o. Belül
néhány rajz és vízfestés.

1910

74.7.2 / 1974

tolltartó / iskolai

1

Vékony, hosszúkás, kétfedelű fa iskolai tolltartó. Egyik fedele centiméteres
beosztású vonalzó, alatta félhenger kiképzésű tollhelyek.

1900

1881

74.8.1 / 1974

fényképalbum

1

Préselt bőrkötésben 12 kemény kartonban 4-4 fénykép, mellképek. Az
aradi postahivatal alkalmazottainak fényképe, melyeket Prohászka Nándor
főnöküknek adtak át 1881-ben. Belül kézzel írott ajánlás, 1881. IV. 30.
Magyarnyelvű üdvözlő beszéd.

74.9.1 / 1974

tabló / Soproni Hadastyán Egylet

1

Üvegezett fakeretben 209 arcképet tartalmazó barna tónusú tabló. A
Soproni Hadastyán Egylet 50 éves fennállása emlékére, 1876-1926.

1926

1

Kék műbőrbe kötött előjegyzési naptár, címlapján arany SOTEX-embléma
alatt aranybetűkkel: SOPRONI SZŐNYEGGYÁR / 1974. Belül minden lap
alján kék alapon fehér gyári embléma, naptári lapok között 6 fekete-fehér
és 12 színes szőnyegfotó, valamint Sz. Hófalvy Erzsébet, Fehér Ágnes,
Garay Katalin, Kenéz Csabáné, P. Korzó Erzsébet textiltervezők arcképei.

1974

120

Kartontokban műanyag borítású kartonkötésben kiemelhető 120 db színes
fotó SOTEX-szőnyegminta.

1974

1888

74.10.1 / 1974

naptár / SOTEX, 1974-re

74.10.2.1-120 / 1974

szőnyegminta / SOTEX

74.11.1 / 1974

emléktárgy / építési

1

Durva deszkalapon ceruzával gót folyóírással: "In Gotes Namen Fingen
Wir an / di zez Haus zu Arbeiten gefangen / Haben wir in April aber
das ... / is nicht ... fertig ... / in jarn 1886 den 13 juni / Cimerman Gobitsch
Witus (?) / / aus Baumgarten / Baumgarten 1888.

74.12.1.1 / 1974

serleg / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Széles,erősen domborodó trébelt talp, hosszú, keskeny szár nodus nélkül,
öblös, szabályos henger alakú kuppa. Közvetlenül a fedél alatt:
"Sempronia" Vándordij felirat folyóírással. A kuppán körbefutó széles
trébelt fríz tölgylevelekkel.

1900 körül

74.12.1.2 / 1974

fedél / serlegé

1

Az előző serleg fedele, egyszerű, alsó szélén golyvás díszítés.

1900 körül

74.12.2 / 1974

serleg / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Keskeny talp, gyöngysor-díszítéssel, szélesebb, szabályos henger alakú
szár 2 geometrikus trébelt díszítéssel. Magas, sima kuppa, oldalán
folyóírással vésve: Sempronia Kerékpár Egyesület / 50 / éves / jubileuma
alkalmából / a / Soproni Uszó Egyesület / 1947.

1947

1

Laposabb gyöngysorral és levelekkel trébelt talp, többször tagolt hengeres
szár, nodus akantuszlevekekkel, magas, felül öblösödő kuppa levelekkel
és címerpajzzsal díszítve. Felirat a pajzson és alatta: KERÉKPÁR /
VIRÁGKORZÓ / AZ IPARKIÁLLÍTÁS / ALKALMÁVAL / 1904. VIII. 2. / I.
DIJ / SOPRON. A kuppa felső peremén a résztvevők neve:
KARNITSCHER, RADOMSKI, KÖNIG, HITSCH, GRANDL, MÜLLER,
KATNER, FRÜHWIRTH, GRAF, DAVID, PÖTSCHACHER, TRINKL,
PLEMENSCHITZ, BLUM, JONAS, BAUER. (A korzóról fényképünk is
van.)

1904

74.12.3.1 / 1974

serleg / Sempronia Kerékpár Egylet

74.12.3.2 / 1974

fedél / serlegé

1

Az előbbi serleg fedele, lapos, trébelt levél és golyvás díszítéssel. Gombja
nincs.

1904

74.12.4.1 / 1974

serleg / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Ugyanazon gyár munkája, hasonló elemekkel mint a Ht.74.12.3. Sima,
felfelé szélesedő kuppáján díszes keretben vésett felirat: A SOPRONI
"SEMPRONIA" / KERÉKPÁR EGYLETNEK / SCHUG KÁROLY / 1898.
JUL. 17.

1898

74.12.4.2 / 1974

fedél / serlegé

1

Az előző serleg fedele, megegyezik a Ht.74.12.3.2 fedéllel. Gombja is
megvan: felfelé álló fenyőtoboz.

1898

1930

1930

74.12.5.1 / 1974

serleg / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Sima, felfelé barázdált talp, körte alakú nodusból kinyúló 4 kar
szőlőindákkal fogja közte a tojásalakú sárgaréz kuppát. A kuppa véset
felirata: HASENÖHRL FERENCNÉ / ZÁSZLÓANYA / VÁNDORDIJA /
1930. A talp cikkelyeiben folyóírással vésve a védők neve: Kretzinger
Kálmán 1930 / Bokor Gyula 1931 / Németh Lajos 1933.

74.12.5.2 / 1974

fedél / serlegé

1

Sárgaréz félgömb fedelén ezüstözött szőlődíszítés-rátét gombbal.

74.12.6 / 1974

versenydíj / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Feketére lakkozott faalapon fém tölgyágak között 6 cm átmérőjű fémérem:
balra forduló, lépő férfiakt, kezében Niké-szobor és koszorú.

1900 körül

74.12.7 / 1974

zászlódísz / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Lapos levéldísz, alul esztergályozott, csavarható talppal. Zászlódísz vagy
serlegdísz volt. Lehetséges, hogy a Ht.74.12.1.2 serlegfedél hiányzó
gombja?

1900 körül

74.12.8.1 / 1974

versenydíj / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Téglalapalakú márványlapon 8 x 5.5 cm levágott sarkú téglalap fém:
Mátyás király feje alatt kerékpárosok, s szöveg: MÁTYÁS KIRÁLY /
SPORTÉV 1943 / SPORT / HONVÉDÉREM.

1943

74.12.8.2 / 1974

versenydíj / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Vörösréz lapon: II. OSZT. VIDÉKI ORSZÁGUTI BAJNOKSÁG / 1943. / 7.
DIJ.

1943

1890 körül

74.12.9 / 1974

zászlócsúcs / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Hengeres szár, merőlegesen kiálló, háromszög alakú zászlótartó,
eredetileg 8, most 7 horoggal a zászló felakasztásához, csavart
virágdíszek. Fent sugarakkal áttört kerek zászlócsúcsban SSKE
monogram (Soproni Sempronia Kerékpár Egylet). Renner rézműves
készítette Sopronban.

74.12.10 / 1974

csengő / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Öntött, kerek réztalpon két félgömbből álló rézcsengő nyomógombbal. A
Sempronia ülésein használták.

1890 körül

74.12.11 / 1974

persely / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Lefelé fordított, négyzetalapú csonkagúla, ívelődő felső résszel, négy
lábon, kék és arany festéssel: ADA- / KOZ- / ZUNK- / Verseny- / célokra.

1900 körül

74.12.12 / 1974

versenydíj / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Ezüstözött kapoccsal nyíló, téglaalakú bőrdoboz, fedelén áttört címeren
vésve: A SEMPRONIA KERÉKPÁR EGYESÜLET / GRAF ANDRÁS féle /
ÖRÖKÖS / VÁNDORDIJA / FEL- / AJÁNLTA / A / GRAF / CSALÁD /
1928. Belül zöld bársonyalapon a díjat övező fehérfém tölgyágak. Az érem
nincs meg.

1928

1897

74.12.13 / 1974

cégtábla / Sempronia Kerékpár Egylet

1

Ovális, festett bádoglapon körben fehér alapon narancsszínű betűkkel:
SOPRONI KERÉKPÁR EGYESÜLET. Középen sötét háttérben díszes
címerpajzs nemzeti színekkel, ferde sávozássalm a fehér színben
ugyanígy: SEMPRONIA. Alsó részén tölgylevelekkel övezett fehér
címerpajzsban: 1897.

74.13.1 / 1974

táska / ODOT, Sopron

1

Fekete műbőr táska, vállra akasztható, visszahajló fedele rojtos.

1974

74.13.2.1 / 1974

sapka / ODOT, Sopron

1

Kék kis szemellenzős vászonsapka. A Soproni ODOT résztvevői viselték.

1974

74.13.2.2 / 1974

sapkajelvény / ODOT, Sopron

1

Téglaszínű, álló téglalap alapon fekete Tűztorony és sárga napkorong.
Felirata: IX. ODOT / SOPRON / "74.

1974

74.13.3 / 1974

jelvény / ODOT, Sopron

1

Téglaszínű, álló téglalap alapon fekete Tűztorony és sárga napkorong.
Felirata: IX. ODOT / SOPRON / "74.

1974

74.13.4 / 1974

jelvény / ifjúsági mozgalmi

1

Kerek, nemzetiszínű mezőkben a Szabadság-szobor arany kontúrjai 19451974. A "Három tavasz" mozgalom jelvénye.

1974

74.13.5 / 1974

jelvény / ifjúsági mozgalmi

1

Kerek, nemzetiszínű mezőkben arany kontúr: ötágú csillag, feketével:
1919-1974. A "Három tavasz" mozgalom jelvénye.

1974

74.13.6 / 1974

jelvény / ifjúsági mozgalmi

1

Kerek, nemzetiszínű mezőkben arany kontúr: pajzs, feketével: 1848-1974.
A "Három tavasz" mozgalom jelvénye.

1974

74.13.7 / 1974

jelvény / Soproni Ifjúsági Napok

1

Bőrpajzson barna színekkel KISZ- és Express-embléma között a
Tűztorony alatt: II. SOPRONI / IFJÚSÁGI / NAPOK / 1974. A rendezvény
résztvevői kapták 1974 júniusában.

1974

74.13.8 / 1974

emléklap / Soproni Ifjúsági Napok

1

Sárgás karton paszpartúban Giczy János 9 x 14.5 cm méretű, selyemre
nyomott rézkarca: a Tűztorony és a Fabricius-ház motívuma előtt virágot
tartó lány mellképe. Alatta: EMLÉKLAP / II. SOPRONI IFJÚSÁGI NAPOK /
1974.

1974

74.13.9 / 1974

műsorfüzet / ODOT, Sopron

2

Sterbenz Károly által rajzolt keretben a címlap: IX. / Országjáró Diákok /
Országos Találkozója / SOPRON, 1974. Belül 34 oldalon nyomtatva a
találkozó programja, 1974. VI. 22-26.

1974

74.13.10 / 1974

emléklap / ODOT, Sopron

1

Az ODOT rendezvényt segítő munkatársak kapták. Kettéhajtott karton
belső oldalán köszönő szöveg, Sopron címere fölött zászlót tartó ifjak.

1974

74.13.11 / 1974

meghívó / ODOT, Sopron

3

Nyomtatott meghívó a Soproni ODOT, 1974 rendezvényeire. Címoldalán
ODOT-embléma.

1974

74.13.12 / 1974

kiadvány / KISZ, propaganda

1

62 oldalas myomtatvány: A KISZ Központi Bizottságának határozata az
ifjúsági szövetség néhány időszerű feladatáról, 1974. IV. 11.

1974

A Vue Touristique Győr-Sopron megyei különszáma. 102 oldalas színes
nyomtatvány.

74.13.13 / 1974

prospektus / idegenforgalmi

1

74.13.14 / 1974

meghívó / Soproni Ifjúsági Napok

1

74.13.15 / 1974
74.13.16 / 1974

plakát / mozgalmi
füzet / tájékoztató, ODOT

1
2

74.13.17 / 1974

forgatókönyv / ODOT, Sopron

1

74.13.18 / 1974

újság / Turista Magazin

1

74.13.19 / 1974

újság / osztrák ifjúkommunista

3

74.13.20 / 1974

újság / gyári ifjúsági

1

Rota lap "Gyári Ifjúság" a könnyűipari gépgyártó KISZ adta ki a soproni
ODOT-ra.

1974

74.13.21 / 1974

röpcédula / ODOT, Sopron

5

Kis papírlapra nyomott üdvözlő szöveg: Sopron város lakossága
szeretettel / köszönti / a IV. ORSZÁGOS DIÁKNAPOK / résztvevőit.

1974

74.13.22 / 1974

röpcédula / ODOT, Sopron

2

Kis papírlapra nyomott üdvözlő szöveg: Sopron fiataljai / szeretettel
köszöntik / a IX. ODOT / résztvevőit.

1974

74.13.23 / 1974

röpcédula / ODOT, Sopron

6

Kis papírlapra nyomott üdvözlő szöveg: SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK /
Budapest, Fejér, Vas, Komárom és / Győr-Sopron megye fiataljait.

1974

74.13.24 / 1974

röpcédula / ODOT, Sopron

2

Kis papírlapra nyomott üdvözlő szöveg: SOK ÉLMÉNYT / ÉS SZÉP
NAPOKAT / KÍVÁNUNK / AZ ODOT / VALAMENNYI /
RÉSZTVEVŐJÉNEK.

1974

74.13.25 / 1974

röpcédula / ODOT, Sopron

1

Kis papírlapra nyomott üdvözlő szöveg: IX. ODOT / Szervező Bizottsága /
szeretettel / köszönti / a Sopronba érkezett / Diákokat.

1974

74.13.26 / 1974

prospektus / ifjúsági

1

A KISZ KB tézisei újságpapírra nyomva: Az ifjúsági szövetség időszerű
feladatai.

1974

74.13.27 / 1974

újság / megyei KISZ

1

Jövendő, a KISZ Győr-Sopron Megyei Bizottságának Lapja. 1974. június.
Tudósítás a soproni ODOT-ról.

1974

75.1.1 / 1975

patikaedény

1

Esztergályozott fa patikaedény fedő nélkül. Oldalán arannyal festve
koronás címerpajzs ragasztott címkén: VICETO / XICIR. Az Oroszlán
patika edényzetéből, 18. század vége.

75.1.2 / 1975

pecsételő / soproni tüzérezred

1

Esztergályozott fanyél, kerek réz pecsétnyomó: koronás magyar birodalmi
címer körül: M. KIR. 37. HONVÉD TÁBORI TARACKOS EZRED / II.
OSZTÁLY GAZDASÁGI HIVATAL.

75.2.1 / 1975

szivartartó / monarchista

1

Fém katonacsákó osztrák császári címerrel, tetején lyukak a szivarok
számára. Sapkarózsájában Ferenc József monogramja.

75.3.1 / 1975

címer / magyar népköztársaság

1

Keményfából faragott magyar népköztársasági címer (1949. évi 30. tc.). A
Soproni Pamutipar számára faragta Sterbenz Imre.

Címoldalán a II. Soproni Ifjúsági Napok emblémája, belül a program. 1974.
július 13-14.
Az osztrák kommunista ifjúsági szövetség rajzos plakátja, 1974.
10 lapos xerox sokszorosítás a IX. ODOT tudnivalóiról.
A IX. ODOT Sopron, 1974. június 16-22. részletes szervezési
forgatókönyve. 16 lapos stencil.
A Turista Magazin tudósítása a Soproni ODOT-ról.
Neues rendezvous, az osztrák kommunista ifjúsági szövetség bécsi
csoportjának rota lapja. KJÖ.

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

18/19. század

1915-1920 körül
1900 körül
1949

75.4.1 / 1975

emlékpohár / Nagycenk, Széchenyi

1

Vörösbarna mázas, füles korsón rátét címerpajzson domború betűkkel:
SZÉCHENYI / EMLÉK / NAGYCENK / 1897. A nagycenki Széchenyiszobor avatására készíttették Csáván.

1897

75.4.2 / 1975

kokárda / soproni Széchenyi-szobor avatásáról

1

Nemzetiszínű selyemkokárda, közepén piros selyemgomb. Szárain
tintával: 23. Mai. 1897. / Széchényi Ist.

1897

75.5.1 / 1975

fűző / női

2

Két azonos méretű félfűző, merevítőkkel és az összefűzéshez a hátrészen
lyukakkal.

75.6.1.1 / 1975

mozsár / patikai

1

75.6.1.2 / 1975
75.7.1

mozsártörő / patikai
NINCS ILYEN TÉTEL

1

75.8.1 / 1975

diploma / gyógyszerész

1

A bécsi egyetemen Buchmüller Károly nevére kiállított latin nyelvű, kézzel
írott diploma, 1853. 6 cm átmérőjű esztergályozott fatokban kerek
függőpecsét.

1853

75.9.1 / 1975

polgárlevél

1

Kézzel írott, német nyelvű egyszerű oklevél Georg Rechen szögkovács
számára. Nimtsch in Slezien, 1651. Sárga és barna szalagon lógó
függőpecsét.

1651

75.9.2 / 1975

polgárlevél

1

Kézzel írott, német nyelvű polgárlevél. A 17. században Mielitzben
állították ki. Vörös szalagon függő piros körpecsét (középen Szt. György)
esztergályozott fatokban.

75.10.1 / 1975

kártya / tarokk

75.11.1 / 1975

védjegy / gyári

Fehér, hengeres porcelánedény két gombfogóval. Az egyik soproni
patikában használták.
Fanyelű porcelán mozsártörő.

Kisméretű kartonon nyomott kártyalapok igen elhasználódva. A soproni
103 vasútbiztosító őrség egyik tagjáé, Szekér Jenőé volt, s bajtársaival 1919ben játszott vele.

1900 körül
19. század
19. század

17. század

1919

1

Labor omnia vincit jeligéjű, angol nyelvű gyári védjegy kliséje. Az
adományozó a Wellesz és Schnitzer-féle gumigyár helyén találta.

1930

Bádoglapon körben zöld alapon a 63 magyar megye címere nyomva, fent
középen angyalok között kis réztartóban a 63 megye földjéből néhány
porszem. Alatta szöveg: 693. sz. ércbulla, özv. György Károlyné számára,
az Országos Magyar Hadimúzeumtól.

1926

75.12.1 / 1975

emléktárgy / irredenta

1

75.13.1 / 1975

jelvény / kisdobos

1

75.14.1 / 1975

szalag / szocialista brigád

1

75.15.1 / 1975

kézimunka / iskolai

1

75.16.1 / 1975

emléktárgy / Balfi békemenet

1

75.17.1.1 / 1975
75.17.1.2 / 1975

kabát / Bocskaimellény / Bocskai-

1
1

Tűn 1848-as dob. Alsótagozatos kisgyerekek, a kisdobosok viselték.
Fehér selyemszalagon festve: 1974 szept. 14. Cipőgyár Körmend /
Emlékül: Angele Dawis Szoc. Brigád.
Krémszínű tüll anyagra hímzett köralakú színes virágfüzér. Holper Mária
készítette 1928-ban a soproni Isteni Megváltó Leányai polgári iskolájában.
Mozgalmi emlék. Egyszerű, fehér pamutszövet, háromszög alakú
nyakkendőn nyomott szöveg: VI. Balfi Békemenet / I. Járási VIT nap.
Fekete, zsinórozott Bocskai-kabát.
Fekete, selyembéléses, zsinórozott szövetmellény.

1970
1974
1928
1972
1930 körül
1930 körül

75.17.1.3 / 1975
75.17.1.4 / 1975
75.17.2 / 1975

nadrág / Bocskainyakkendő / Bocskai-ruhához
keménykalap

1
1
1

75.17.3 / 1975

cipő / báli

2

75.17.4 / 1975

legyező

1

75.17.5 / 1975

ruhadísz / strucctollak

10

75.17.6 / 1975

gallér / női

1

75.17.7 / 1975

fejdísz / női

2

75.17.8 / 1975

versenyzászló / MDP

1

Egyszerű, lefelé szűkülő zsinórokkal ellátott fekete szövetnadrág.
Hosszú, fekete dupla selyemszalag arany rojtokkal.
Fekete posztó keménykalap, fehér selyembéléssel.
Keskeny, hosszú, lila selyemcipő vékony bőrtalppal, gombolós csattal,
saját anyagából kis masnival.
Fapálcikákon papírnyomat: színes, rokokó színházi jelenet.
Fekete és fehér, pöndörített strucctollak. Drágább öltözékeket díszítették
vele.
Fehér csipkegallér női ruhákra.
Pártaszerűen elkészített, csillámló fémlapocskákból összeállított fejdísz.
Ruha mellére is alkalmazták.

1930 körül
1930 körül
1920
1900
1880 körül
1910
1920
1920

Vörös selyemzászlóra festve: NÁLUNK A MUNKA / BECSÜLET / ÉS /
DICSŐSÉG DOLGA / PÁRTUNK / VEZETÉSÉVEL / AZ ÖTÉVES TERV /
SIKERÉÉRT.

1950

Szecessziós kötésben I. világháborús fényképek az alábbi tartalommal: 164. nyomott háborús propagandalapok (1914-1918). 65-120. eredeti
130 frontfelvételek (1914-1918). 121-124. táncrendek (1900 körül). 125-126.
egyéb történelmi értékű felvételek. 127. kézzel rajzol tábori levelezőlap
(1916). 128-129. burgenlandi lapok (1921).

1918

1910

75.17.9.1-130 / 1975

fénykép / katonai, albumban

75.18.1 / 1975

kép / kocsmai

1

Szecessziós, aranyozott keretben üveg alatt színes nyomat: Rákóczi
búcsúja. A kereten: II. RÁKÓCZI FERENCZ.

75.19.1 / 1975

mente / gr. Széchenyi Pálé

1

Világoszöld bársony, arannyal hímzett mente aranyzsinórral, világosbarna
coboly prémszegéllyel.

1840 körül

75.19.2 / 1975

kalap / gr. Széchenyi Pálé

1

Fekete, kerek föveg, oldalán fekete zsinór sisakforgó. Tolla nincs.
Asztrahán prém.

1860 körül

1

Keréklakatos szerkezet. Nyolcszögletű, huzagolt, irányzékkal szerelt cső.
Vésett lakat és sárkány, a sárkányon vadászpuskás férfi és kutya. A
lakaton lándzsát tartó lovas, őz stb. Hátrafelé csapódó kakas schnelleres
szerkezettel, a ravaszó kengyel megnyúlt, gombbal lezárt tus

17. század

1

Nyolcszögletű, huzagolt cső, keréklakatos szerkezet. A kerék felőli oldalon
véset: szarvast üldöző kutyák, a csövön: PETER RICHTER IN LEIBNITZ.
Hátracsapódó sárkány schnelleres szerkezettel. Tusán csontlap-zárással
fiók, tusa rézlemezzel, gombbal záródik.

17. század

1

Nyolcszögletes, huzagolt cső török bélyeggel. Barna faágyazat
rézpántokkal, tusanyakon bőrszíj borítás, tusa csont és rézberakással. A
csőrögzítő nyúlvány mellett kétoldalt hold alakú csontberakás.
Spanyollakat.

18. század

75.20.1 / 1975

75.20.2 / 1975

75.20.3 / 1975

puska / keréklakatos

puska / keréklakatos

puska / török (tüfenk)

75.20.4 / 1975

puska / céllövő

1

Hátrafelé csapódó gyutacsos szerkezet, nyolcszögletű huzagolt cső,
célgömb irányzék, nézőke. Sima felületű lakatlemezén IN BRUCk felirat
vésve. Schnelleres szerkezet, megnyúlt kengyel. Ívelt vas tuslezárása előtt
a tus faragott. Ilyen puskát használt a Soproni Céllövő Egylet.

75.20.5 / 1975

puska / céllövő

1

Nyolcszögletű, simafuratú, angolkulcsos cső, damaszkolt, célgömb és
irányzék. Hamis sárkány, recézett tusanyak. A csőrögzítő környéke vésett,
cizellált.

19. század közepe

75.20.6 / 1975

puska / gyutacsos

1

Sima, hengeres cső, gyutacsos szerkezet, 3 db sárgaréz csőrögzítő pánt,
egyszerű, sima, barna fatusa rézlezárással.

19. század

75.20.7.1 / 1975

vadászpuska / gyutacsos

1

Simafuratú, hengeres, sűrűn bordázott vascső, igen díszes sárgaréz
csőrögzítő pánttal és ravaszkengyellel. A ravasz hiányzik. Tusa recézett
barna fa, réz lezárással.

19. század

75.20.7.2 / 1975

puskavessző

1

A Ht.75.20.7.1 leltári számú vadászpuskához. Vége rezezett.

19. század

1

Vadászkarabély. Sima, nyolcszögletes cső, vésett, cizellált kakas,
lakatlemez és ravaszborító, barna, recézett fatusa, réz rögzítőpánt. A
csőindulásban egyszerű, gyűrűalakú ezüstberakás: gót betűkkel EK
monogram, a lakatlemezen IN OLMÜTZ felirat.

19. század

1

Huzagolt, nyolcszögletes cső, célgömbbel, irányzékkal és állítható
nézőkével. Vésett, virágmintás csőfar és csőfarnyúlvány. Barna
faágyazata a lakat előtt alul, a tusanyak és a töltéstartó fedele recézett.
Két ravasz schneller. Zöld szíj, az ágyazat a torkolat előtt és alatt agancs
lezárású. Csőfar előtt díszes írással: Scheirer in Linz.

19. század

1

Gyalogsági puska a 19. század elejéről. Simafuratú, hengeres csővel,
csőfaron nézőke, sárgaréz gyutacstartó. Lakatlemezén ma már
olvashatatlan, vésett felirat folyóírással. Úgy tűnik, mintha a szöveg
eredetileg francia lett volna.

1

Nyolcszögletű, erősen huzagolt cső célzóval. Barna fatusa és csőágyazat
a tusavégen és az ágyazat alján több helyen agancsberakással. A
tusanyak recézett. A csőfar, nyúlvány és a lakatlemez vésett, cizellált.
Ugyanígy a töltéstartó csapófém fedele is. A csőfar előtt: FENT IS STEYR.
Kakasa vésett, a töltéstartó fedelén fordított állásban szarvasbikák. Barna
szíj.

19. század közepe

1

Elől sima, helyenként vésett dísszel ellátott, hátul bordázott, erősen
huzagolt cső. Faragott, barna fatusa és ágyazat díszes rézpántokkal,
vesszőtartókkal. A kakas és a lakatlemez vésett. A csőfar rézberakásos. A
lakatlemezzel átellenben rézlemezen antik jelenet (pán és nimfa?), réz
ravaszkengyelen gyermek kutyával, a gyújtótartó fedél rézveretein kutya
és szarvas, a tusa felső rézlemezén zenélő alakok. Több szegecs
hiányzik.

19. század

75.20.8 / 1975

75.20.9 / 1975

75.20.10 / 1975

75.20.11 / 1975

75.20.12 / 1975

puska / gyutacsos

puska / gyutacsos, céllövő

puska / kovás, katonai

vadászpuska / gyutacsos

vadászpuska / gyutacsos

19. század közepe

19. század eleje

Sima, huzagolt cső, barna faágyazat és tusa. Réz ravaszkengyel. Célzók.
Elsütő- és töltőszerkezete hiányos, a réz csőpántok rugója hiányos.

75.20.13.1 / 1975

puska / katonai, hátultöltő

1

75.20.13.2 / 1975

puskavessző

1

75.20.14 / 1975

pisztoly

1

75.20.15 / 1975

pisztoly

1

Simafuratú, hengeres cső, réz célgömbbel, lakatlemezén és
sárkánylemezén férfifej és egyéb vésés. Faragott tusa és ágyazat.
Szerkezete hiányos, sárkány hiányzik.

19. század

75.20.16 / 1975

pisztoly / kétcsövű

1

Nyolcszögletű, simafuratú, párhuzamos csövek, gyutacsos
elsütőszerkezete hiányos, két ravasz, sima fanyél.

19. század

75.20.17 / 1975

pisztoly / katonai, lovassági

1

Simafuratú, hengeres cső, gyutacsos szerkezet. Sima fatusa és ágyazat,
réz torkolatpánt, ravaszkengyel és tusavég.

19. század 1. fele

75.20.18 / 1975

pisztolytáska / török

1

Piros bőr többszínű hímzéssel, nagyon rossz állapotban, fedőlemeze alatt
6, tölténynek kiképzett hely.

19. század 1. fele

75.20.19 / 1975

pisztoly / kovás

1

Elől sima, hátul bordázott, simafuratú cső. Sima réz sárkánylemez és
ravaszkengyel, vésett és poncolt torkolatpánt, 2 db vesszőhüvely és
tusavég. Faragott barna faágyazat és tusa.

18. század

75.20.20 / 1975

pisztolycső

1

Elől hengeres, hátul nyolcszögletes, simafuratú cső célzószerkezettel.
Enyhén hullámos csőfarnyúlvány.

19. század

75.20.21 / 1975

pisztolycső

1

75.20.22 / 1975
75.20.23 / 1975
75.20.24 / 1975
75.20.25.1 / 1975
75.20.25.2 / 1975
75.20.26.1 / 1975
75.20.26.2 / 1975

szurony
szurony
szurony
szurony
tok / szuronyé
szurony
tok / szuronyé

1
1
1
1
1
1
1

75.20.27.1 / 1975

szurony

1

75.20.27.2 / 1975

tok / szuronyé

1

75.20.28.1 / 1975

szurony

1

75.20.28.2 / 1975

tok / szuronyé

1

75.20.29 / 1975

pisztoly / kétcsövű

1

A Ht.75.20.13.1 leltári számú katonai puska tartozéka.
Simafuratú, hengeres cső, egyszerű sima famarkolat és ágyazat, réz
ravaszkengyel, tusavég és S alakú sátorlemez.

Előltöltős kovás pisztoly csöve, simafuratú, enyhén hullámos
csőfarnyúlvánnyal.
Négyélű, első világháborús fegyver.
Négyélű, első világháborús fegyver.
Lapos, kétélű, rövid nyakú, első világháborús (?) fegyver.
Lefelé hajló, kardszerű el és markolat. Wendl puskához való.
Egyszerű fémtok.
Egyszerű, vércsatornávak, egyszerű famarkolat.
Bőr szuronytok rézvégekkel és bőr felfüggesztővel.
Egyélű, vércsatornás, egyszerű famarkolat. A markolaton gyűrű szíj
felfüggesztéséhez. Beütve: AE 5445.
Egyszerű bőrtok rézvégekkel.
Egyélű, késszerű penge vércsatornával. Egyszerű famarkolat. A penge
tövében gyári jelzés: SIMSON & CO / SUHL.
Egyszerű fémtok a végén gombbal, felső szélén kampó a szíjnak.
Vízszintes elhelyezésben párhuzamos, sima hengeres huzagolt 2 db cső,
2 kakas és ravasz. Kétoldalt és a csőfarnyúlványon vésett növényi dísz.
Egyszerű fatusa.

19. század
19. század
19. század

19. század eleje
1914
1914
1914 (?)
1910 körül
1910 körül
1914 (?)
1914 (?)
1914 (?)
1914 (?)
1914
1914
19. század 2. fele

75.20.30.1 / 1975

handzsár / török

1

75.20.30.2 / 1975

hüvely / handzsáré

1

75.20.31 / 1975

handzsár / török

1

75.20.32.1 / 1975

handzsár / török

1

75.20.32.2 / 1975

tok / handzsáré

1

75.20.33.1 / 1975

handzsár / török

1

75.20.33.2 / 1975

tok / handzsáré

1

Vésett és cizellált acélpenge, felül vércsatornával, rézberakással dísz és
török szöveg. Évszám: 1241? Kétfelé hajló végű csontmarkolat üveg- és
féldrágakű betétekkel.
Fa, textillel bevont tok rézperemmel.
Egyszerű, hajló penge vércsatorna nélkül. Kétfelé hajló szarumarkolat,
középen rézberakással és a penge felé rézgyűrű.
Hajló penge vércsatornával, baloldalon ezüst berakással török szöveg.
Szaru markolatán ezüstborítás (?) erősen hiányos.
Bőrborítású fatok, alsó felén végig rézborítás, csúcsán madárfejjel.
Hajló penge, fönt kétoldalt vércsatornával. Csontmarkolatán féldrágakövek
és kőfoglalat rézből.
Bőrborítású fatok, alsó felén és fent fémborítás.

19. század (?)
19. század (?)
19. század
18. század (?)
18. század (?)
19. század (?)
19. század (?)

75.20.34.1 / 1975

handzsár / török

1

Hajló penge, kétoldalon fent dupla vércsatornával, mindkét oldalon
rézberakás, a markolatnál rézborítás 1-1 ékkővel. Hiányos
csontmarkolatán ékkövek.

75.20.34.2 / 1975

tok / handzsáré

1

Bőrborítású fatok, fent és lent nagy felületen poncolt díszítésű
rézborítással. Alsó csúcsán madárfej. Nem az azonos számú handzsárhoz
való.

75.20.35 / 1975

vadászkés

1

Kétélű, széles penge, egyik oldalán vésett dísz: Herkules, másik oldalán:
sas. Csontmarkolata vésett napmotívumokkal.

75.20.36.1 / 1975

kés / útikészletből

1

75.20.36.2 / 1975

villa / útikészletből

1

75.20.36.3 / 1975

tok / útikészleté

1

75.20.37 / 1975

vadászkés

1

75.20.38 / 1975

tok / kardé

2

75.20.39 / 1975

kürt / (trombita)

1

75.20.40 / 1975

lőportartó

1

75.20.41 / 1975

lőportartó

1

75.20.42 / 1975

lőportartó

1

Körte alakú, préselt vörösréz test, kétoldalt vadászmotívumokkal. Sárgaréz
nyak, belül csavarmenettel. Adagolója hiányzik.

19. század

75.20.43 / 1975

lőportartó

1

Két préselt szarulapból rézszegecsekkel összeállított körtealakú test, alul
és a nyakon 2-2 rézgyűrű a szíjnak. Rézadagoló.

19. század

Kétoldalt vésett díszekkel ellátott, egyélű penge, vésett rézborítású
markolat.
Kétágú villa, nyeléről a borítás hiányzik.
Teljes egészében cizellált, vésett és poncolt rézzel borított fatok. Alsó
csúcsán áttört gömb, felül drágakő foglalatok 4 kővel. A fatokban 3 nyílás
a készlet egyes tagjainak. A készlet hiányos, a tokból a 3. darab hiányzik.
Egyszerű kés egyélű pengével, nyelén sötét kaucsukborítás. A penge
tövén fémborítás erősen kopott állapotban.
Egyszerű, bőrrel borított fém kardhüvely, csúcsán fémgombbal.
Ún. postáskürt. Gyári jele: RIEDL J. SOPRON ZENEHANGSZERGYÁR és
lant fuvócsöve hiányzik.
Lapos szarutok rézkiöntővel és fenéklappal.
Két féllapból készített, préselt szarutest körte alakban, réznyak belül
csavarmenettel, kívül két gyűrű a felfüggesztésre. Adagolója hiányzik.

19. század (?)

19. század (?)
18. század
19. század
19. század
19. század

19/20. század fordulója
20. század eleje
1900 körül
19. század
19. század

75.20.44 / 1975

lőportartó

1

Igen öblös, csaknem gömb alakú test, hosszú adagolócső. Mindkét
oldalán poncolt, hatágú csillagmotívum, textilhevederrel.

18. század eleje

19. század

75.20.45 / 1975

lőportartó

1

Kétágú agancs, egyik oldala faragással erősen díszített. Középen hatágú
csillag körül körbefutó körmotívum, szárain szintén geometrikus dísz. Ún.
kuruckori típus, kiöntője hiányzik. Torka alatt két vasgyűrűn rézlánc. Ki volt
állítva az 1910. évi bécsi vadászati kiállításon.

75.20.46.1 / 1975

fokos

1

Rézfokos középen szélés gyűrű a nyélnek, egyik vége szabályos négyzet,
a másik balta formájú, amelynek két oldalán poncolt keret és 1-1 szál
virág.

19. század

75.20.46.2 / 1975

nyél / fokosé

1

Hengeresre faragott egyszerű, sima fanyél.

19. század

75.20.47 / 1975

fokos

1

Baltaformájú, erősen elvékonyított fej, alatta a nyélen egyik oldalt
csillagalakú rézrátét, a másik oldalon KAPUVÁR faragás és rézgomb.

75.20.48 / 1975

fokos

1

Egyszerű, baltaformájú vasfej, a sima hengeres nyél felső vége rézlappal
lezárva, alsó végén fémhegy.

19. század

75.20.49 / 1975

fokos / (balta)

1

Baltaformájú vasfej, vésett, cizellált lapokkal. Egyik oldalon címer, másikon
SD monogram. Sötét, simára faragott nyél.

19. század

75.20.50 / 1975

fokos / (balta)

1

Egyszerű balta, feketére pácolt, faragott nyelén IMRE felirat, a nyéllezáró
rézlapon SE monogram.

19. század

75.20.51 / 1975

kampó / juhász-

1

Erősen bekerekített végű, kisméretű kampó, a bot végén hegy, ill. a kampó
oldalán vasgomb. Ebben a formában csak sétapálcának használható.

20. század eleje

75.20.52 / 1975

fokos / (balta)

1

Nikkelezett, vésett és poncolt díszítésű vasfej 1904 évszámmal, csavarral
felerősített élvédővel. Nyele réz- és ezüstsodronnyal gazdagon díszített. A
Zólyom melletti Gyetván vásárolta ifj. Storno Ferenc.

1904

75.20.53 / 1975

fokos

1

Sárgára pácolt, hengeres nyélen egyszerű, széles pengéjű fokos nagy
vasgomb nyélzáróval.

20. század eleje

75.20.54 / 1975

fokos

1

Erősen visszahajló, baltaszerű pengéjű fokos, egyszerű, sima fanyélen.

20. század

75.20.55 / 1975

fokos

1

Juhászkampó formájú vasfej vésett díszítéssel, a kampó visszahajló vége
kígyófej. Egyszerű fanyél.

19. század

75.20.56 / 1975

fokos

1

Hajlított, erősen csúcsosodó pengéjű fej rézberakással. A köpü hatalmas
rézgombbal lezárva. Görcsös bot rézvéggel.

19. század

75.20.57 / 1975

balta / ács-

1

75.20.58 / 1975

balta / kovács-

1

75.20.59 / 1975

balta / ács- (szekerce)

1

A penge nyakán három azonos bélyegző beütve (habán?), majd kulcslyuk
formájú áttörés szöghúzáshoz. Sima fanyél.
Ún. kovácsbalta, kissé aláhajló pengével, rézszegekkel kivert nyéllel.
Széles pengéjű ácsbalta, egyszerű fanyélen. A penge jobb oldalán beütött
bélyeg (habán?).

20. század eleje

18. század (?)
20. század eleje
19. század (?)

75.20.60 / 1975

balta / ács-

1

Ívelt, széles penge, tört fanyél.
Egyenes pengéjű balta, a penge jobb oldalán mélyen vésett dísz és bélyeg
(habán?). Nyél nélkül.

75.20.61 / 1975

balta

1

75.20.62 / 1975

szablya

1

Enyhén ívelt fokéles penge, négyszöges keresztvas, makkos felkötő,
hosszú, vájatos markolat.

15. század

75.20.63 / 1975

kard

1

Gömbölyű gomb, négyszöges keresztvas, gerincéles vékonyodó penge,
aranyberakás: kerék-kereszt.

14. század

75.20.64 / 1975

kard

1

Hosszú, egyenes, egyélű penge széles vércsatornával, sodronymarkolat
gombbal, a keresztvas előtt áttört kézvédő. 16. századi forma.

19. század

75.20.65 / 1975
75.20.66 / 1975

kard
lőportartó

1
1

Egyélű penge 16. századi minta után.
Szarvasbőr tüsző, sárgaréz kiöntő és adagoló.

19. század
19. század

75.20.67 / 1975

tűzgyújtó / asztali

1

Bronz pisztolyszerű nyél vésett dísszel (kutya) és a végén gombbal. Acél
kovatartó, lakat, elől szabadon álló rugó és két acélláb. Taplótartó ajtaja
virágmotívummal díszített. A gyújtótartóban jelenleg is van taplódarab.

75.20.68 / 1975

puskavessző

1

75.20.69 / 1975

bot / ólmos-

1

75.20.70.1 / 1975

szablya / orosz

1

Enyhén hajló szablyapenge, mindkét oldalán felül dupla vércsatornával.
Jobboldalt díszítés, cári sas és már olvashatatlan cirill írás. Fából faragott
markolat textilborítással és a bőrszíjjal (utólagos ráhelyezés?).

75.20.70.2 / 1975
75.20.70.3 / 1975

hüvely / szablyáé
szíj / szablyáé

1
1

Enyhén hajló bőrtok, felül és alul rézvégekkel, textilborítással.
Bőrszíjazat 3 darabból rézcsatokkal és pántokkal.

75.20.71.1 / 1975

kés / sapeur

1

Rövid, szablyaszerű penge vércsatorna nélkül, az élén két nagy csorbával.
A pengetoldaton beütve MC. Keskeny rézmarkolat rövid, ívelő védővel.

19. század

75.20.71.2 / 1975

hüvely / sapeur késé

1

Bőr, alsó végén gombos rézborítás, felső pereme is réz, nagyobb gombbal
a szíj számára.

19. század

75.20.71.3 / 1975

szíj / sapeur késé

1

Erős, világos bőrből varrt, két felfüggesztő pánttal (szélesek) a késhüvelyre
gombolással erősítve.

19. század

75.20.72 / 1975

bot / tőrös

1

Barnára festett, hengeres, belül üreges bot négyzetalapú heggyel. Tőre és
markolata hiányzik.

19/20. század

75.20.73 / 1975

hüvely / kardé

1

Enyhén ívelő, sötétszínű bőrtok, 1 db rézkarikával, fölső és alsó végén
rézborítások, melyeknek mindkét oldalán sugaras díszítés.

Sima, barnára pácolt, hengeres farúd, alsó végén vas és kóc, felső végén
nagy rézgomb.
Hosszú vasbot kendermadzaggal befonva, felső végén ólomgomb.

19. század
18. század (?)

18/19. század

18/19. század
19/20. század
20. század eleje
19/20. század
19/20. század

18. század

75.20.74.1 / 1975

szablya / kardé

1

Enyhén hajló, csúcsánál kétélű penge, a markolat felőli harmada mindkét
oldalon gazdagon díszített (vésett). Baloldalt virág alatt turbános férfifej,
alatta folyóírással: "Vincere / aut mori". Jobboldalt ugyanígy, de a fej
elmosódott. Erős keresztvas végéről lánc megy a markolatvégre, mely
díszített rézborítású.

75.20.74.2 / 1975

hüvely / szablyáé

1

Fahüvely, minden egyebe hiányzik. Később dróttal és lánccal ellátva. Rajta
cédula feljegyzésekkel.

17/18. század

19. század eleje

17/18. század

75.20.75 / 1975

szablya

1

Enyhén ívelődő penge, mindkét oldalán fent végighúzódó mély
vércsatorna, a markolathoz közel mindkét oldalon vésett dísz (turbán?) és
AR monogram. Csavart díszítésű, keskeny rézmarkolat széles,
levélformájú kosárral.

75.20.76.1 / 1975

tőr / kozák

1

Egyenes, kétélű penge, erős csatornákkal, 3 db erősfejű rézszöggel
felerősített famarkolat. A penge tövében cirill írás és 1904 évszám.

1904

75.20.76.2 / 1975

hüvely / kozák tőré

1

Egyenes, barna bőrtok, alul rézvégződés erős gombbal, fent rézborítás és
perem, azon cirill betűkkel és számokkal jelzés.

1904

75.20.77.1 / 1975

szablya

1

Hajló hosszú, keskeny penge, fa, gyűrűsen faragott markolat, ívelt
kézvédő pánt.

19. század közepe

75.20.77.2 / 1975

hüvely / szablyáé

1

Keskeny, barna bőrhüvely, széles függesztő szíjjal, alul és fent vasbádog
borítással.

19. század közepe

75.20.78 / 1975

szablya

1

Ívelt penge, markolatvasa körül réz kézvédő pánt. Markolatborítása
hiányzik. Erősen rozsdás, formája szerint orosz (?).

19. század

75.20.79 / 1975

kard

1

Egyélű, keskeny penge, lefelé hajló, rövid, díszített keresztvas. Egyik
oldalon rátétlemezen kétfejű osztrák sasos címer. Markolatának csak vasa
van meg. Erősen rozsdás.

19. század

75.20.80.1 / 1975

szablya

1

Széles, enyhén ívelődő penge, jobboldalt fent széles vércsatorna.
Pengetoldaton jobboldalt 1892 évszám SF STRIBERN. Egyenes, gyűrűs,
alul erősen szélesedő, áttört kézvédő pánt. Lovassági szablya.

1892

75.20.80.2 / 1975

hüvely / szablyáé

1

Alul szétlapított formájú, felső végén két gyűrűvel és pánttal ellátott
fémhüvely.

1892

75.20.81.1 / 1975

szablya / huszár

1

A 4,8 cm széles, ívelt penge mindkét oldala vésett, gazdagon díszített.
Jobboldalt Szűz Mária (sarlós), alatta folyóírással: „Maria Mater / Dei
Patrona / Hungariae /Sub tua prae / sidium Confugio”. Baloldalt
elmosódva: In hoc signo vinces, alatta kettős kereszt, alatta keretben:
„Deus Exerci / tuum Bella / tor fortissimae / estomecum. Réz markolatpánt,
keresztvas és kézvédő pánt copfos vésett díszítéssel.

75.20.81.2 / 1975

hüvely / huszár szablyáé

1

Barna bőrhüvely, fent, középen és alul széles copf motívumokkal
gazdagon díszített rézrátétekkel.

18. század 2. fele

18. század

75.20.82 / 1975

kard

1

Egyenes, keskeny, egyélű penge, egyenes, antikizáló bronzmarkolat és
keresztvas.

75.20.83.1 / 1975

szablya

1

Ívelt, széles, egyélű penge, egyenes sasfejben végződő, díszített
bronzmarkolat rövid keresztvassal.

19. század

75.20.83.2 / 1975

hüvely / szablyáé

1

Ívelődő bőrhüvely, hosszú, gombban végződő, ellapított csúcsborítás,
felső peremén rézborítás, középütt két rézpánt, a rátétek geometrikus és
levélmotívumokkal díszítve.

19. század

75.20.84.1 / 1975

szablya

1

Erősen ívelődő penge, mindkét oldalán széles vércsatornával. Egyenes,
bordázott markolat rézborítással, mely tulsó végén lefelé hajló
keresztvasban végződik.

18. század

75.20.84.2 / 1975

hüvely / szablyáé

1

Hajló, keskeny, sötétbarna bőrhüvely, alsó végén lapított napmotívummal
díszített rézcsúcs. Felső rézborítása hiányzik.

18. század

75.20.85 / 1975

kard / utász-

1

Széles, a csúcsánál kissé kiszélesedő, erős penge, kígyóbőrrel borított
gyűrűs markolat, áttört, széles kézvédő pánt. A pengetoldaton és a
kézvédő pánton beütve: JUNG.

19/20. század

1916

19. század 2. fele

75.20.86 / 1975

szablya

1

Enyhén ívelt, végig maratott, díszített penge, levél és pajzs között
jobboldalt 1916 AUGUSZTUS 18, baloldalt: HA KIHUZOL TÉGY BE
BECSÜLETTEL. Kígyóbőrős bordázott markolat, széles, áttört kézvédő
pánt alján osztrák címersas.

75.20.87 / 1975

szurony / török

1

Keskeny, hosszú, egyenes penge széles vércsatornával mindkét oldalán.
A pengetoldaton török vagy arab írás. Famarkolat, egyik végén lefelé hajló
és gombban végződő keresztvassal.

1910 körül

75.20.88 / 1975

szablya

1

Széles, hajló penge, mindkét oldalon igen széles vércsatornával. Mindkét
oldalon vésett díszítés és felirat. Jobboldalt: osztrák korona alatt L I (?)
monogram, alatta babérág, majd: VIVAT. Baloldalt: koronás férfi mellképe
alatt: PRO / PATRIA. Markolatborítása hiányzik.

18. század eleje

1916 (?)

75.20.89 / 1975

díszkard / töredék

1

Eltört, keskeny kardpenge, a díszítések végénél törték el. Mindkét oldalán
gazdag maratott díszítés, C I. monogrammal és címerrel. A címer a réz
keresztvason megismétlődik: ötosztású címer felirata: NIHIL / SINE / DEO.
Rézsodronnyal díszített, bordázott markolat, sasfejben végződő borítással
és csavart, áttört kézvédő pánttal.

75.20.90 / 1975

szablya / töredék

1

Vésett és arany berakásokkal díszített keskeny pengetöredék. Mindkét
oldalán levélmotívumok, mellkép és csillag. Erősen kopott, az arany sok
helyen kiesett.

75.20.91 / 1975

szurony

1

Négyélű.

18/19. század
1910 körül

75.20.92 / 1975

kard / penge

1

Hosszú, keskeny, enyhén ívelődő, kétélű penge, vége letörve. Alsó
harmadában mindkét oldalon ezüstberakással csillag, felső harmada
damaszkolt, igen gazdag vésett díszítéssel, amelyben eredetileg
aranyberakás volt. Markolatvasa csavarmenetes, borítás stb. hiányzik. A
pengetoldaton jobboldalt cégjelzés: WEYERSBERG / & CO / SOLINGEN.

75.20.93 / 1975

szablya / penge

1

Ívelt, széles szablyapenge, rajta Storno felírása: A Tisza medréből 1905.

75.20.94 / 1975

tőrkés

1

75.20.95 / 1975

lándzsa / vadász-

1

Egyenes, kétélű, szélesebb penge, barna, hengeres famarkolat, rövid,
csavart vas keresztvas.
Gerincéles penge áttöréssel.

19. század 2. fele

16. század
19. század
ismeretlen

75.20.96.1 / 1975

szurony

1

Hosszú, egyenes, egyélű penge mindkét oldalán széles vércsatornával.
Fa, vasmarkolat, egyik oldalán erősen lekunkorodó végű keresztvassal, a
keresztvason gyári szám.

75.20.96.2 / 1975

tok / szuronyé

1

Bőrhüvely, réz csúcsborítás, réz felsőperem gombbal. Széles függesztő
szíj.

75.20.97 / 1975

fokos

1

Rövid, keskenypengéjű fokos, gömbben végződő fokkal. Középütt mindkét
oldalon FS 1898. Barna, ovális alapú nyél.

75.20.98.1 / 1975

szablya / gyermek-

1

Vékony, kissé hajló penge vércsatornával. Famarkolat, széles, áttört
kézvédő pánt.

19. század vége

75.20.98.2 / 1975

hüvely / gyermekszablyáé

1

Keskeny, hajló fémhüvely, végén lapított taréjban végződik, két gyűrűvel.

19. század vége

75.20.99 / 1975

hüvely / csendőrkardé

1

Széles, kissé ívelődő fémhüvely, aranyozott, szőtt szíjazással.

20. század eleje
20. század eleje

75.20.100.1 / 1975

szablya / markolat, lovassági

1

Rövid pengetöredékkel, kígyóbőrrel borított sodronnyal díszített gyűrűs
markolat, nikkelezett hátsó borítással, széles, áttört kézvédő pánttal. A
pánt alján áttört Szt. György-ábrázolás.

75.20.100.2 / 1975

hüvely / lovassági szablyáé

1

Nikkelezett fémhüvely, csúcsán lapított végződés. Két gyűrű, szíjak nélkül.

75.20.101.1 / 1975

kard / markolat

1

75.20.101.2 / 1975

hüvely / kardé

1

75.20.102 / 1975

tüske / hadi

1

75.20.103 / 1975

hüvely / szablyáé

1

75.20.104 / 1975

kard

1

75.20.105.1 / 1975
75.20.105.2 / 1975
75.20.105.3 / 1975

hüvely / szablyáé
hüvely / kardé
hüvely / kardé

1
1
1

Penge nélküli gyűrűs, sodronyos markolat, széles, nikkelezett, áttört
kézvédő pánttal. A pengetoldaton gyári jegy: JURMAN.
Enyhén ívelő hüvely két gyűrűvel, alsó végén lapított csúcs.
Az I. világháborúban repülőgépről ledobott vastüske. Hegyesvégű,
esztergályozott test, négyélű toll.
Lapított végű, ívelő alakú szablyahüvely, két gyűrűjénél erős gombok.
Egyenes, kétélű penge, egyenes, gombban végződő, sodronyos markolat,
lehajló keresztvas. Középkori kard későbbi másolata?
Csúcsánál széles, lapos taréjjal.
Vége csúcsosodó és lapított taréjjal.
Csúcsán széles, lapos taréjjal. Nikkelezett.

1910 körül
1910 körül
1898

20. század

20. század eleje
20. század eleje
1916 körül
19. század vége
19. század (?)
20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

75.20.105.4 / 1975

hüvely / szuronyé

1

Barna, bőr, keskeny hüvely récsúccsal és felső peremmel. Széles
függesztő szíj.

1910 körül

75.20.106 / 1975

csákó / katonai

1

Fekete, előredőlő csákó, keskeny ellenzőjén aranysáv, a csákó felső
pereme alatt két széles aranysáv, elől osztrák császári címer (réz) Ferenc
József monogrammal. Rézlánc kötője kétoldalt réz oroszlánfejhez
csatlakozik.

1900 körül

75.20.107 / 1975

rohamsisak

1

Kerek, jobboldalt szellőzőnyílás. Bélése és szíja hiányzik.

1910 körül

75.20.108 / 1975

rohamsisak

1

Kétoldalt szellőzőnyílással ellátott kerek vassisak bőrbéléssel és szíjjal.

1910 körül

75.20.109 / 1975

sisak / morion

1

Két félgömbből álló vassisak, magas, sima taréjjal. Pereme csúcsos,
visszahajló. Pereme fölött sziromalakú szegecsek, elől hüvely a tollnak.

16. század

75.20.110 / 1975

bányászsisak

1

Ovális fém bányászsisak, fent enyhén kiemelkedő előrefutó borda.
Brennbergi lehetett.

1910 körül

75.20.111 / 1975

sisak / morion

1

75.20.112 / 1975

bányászsisak

1

Kétrészes harang, magas, sima taréj. Oldalt liliomos domború dísz és
rozettás szögecsek, felhajló, csúcsos perem.
Keskeny ellenzőjű, kerek fémsisak. Kis peremmel, bőrbéléssel.

16. század
1910 körül

75.20.113 / 1975

csákó / katonai, porosz

1

Magas rézcsúcsban végződő, kemény, kerek csákó, elől és hátul keskeny
ellenzővel. Elől préselt rézlemez: egyfejű sason FR / MIT GOTT FÜR /
KOENIG / UND VATERLAND.

75.20.114.1 / 1975

csákó / katonai, osztrák

1

Előredőlő formájú fekete posztó, keskeny ellenző, sok aranyzsinór és
szalag. Elől préselt rézlemez: császári címer Ferenc József
monogrammal.

19. század 2. fele

75.20.114.2 / 1975

csákó / védőborítő

1

Fekete viaszosvászon.

19. század vége

75.20.114.3 / 1975

tok / csákóé

1

Piros bársonnyal bélelt, kemény, fekete bőr kalapdoboz levehető fedővel.

19. század vége

75.20.114.4 / 1975

csákótoll

1

19. század vége

75.20.115 / 1975

csákó / katonai

1

75.20.116 / 1975

ágyúgolyó

1

75.20.117 / 1975

zabla

1

Piros keménypapír hengerbe csomagolva zöldre festett sisaktoll.
Megegyezik a Ht.75.20.106 leltári szám alattival. Lószőrből készült
forgójuk Ht.75.20.158 leltári szám alatt van beleltározva.
Tökéletesen gömbölyű vasgolyó, kis szakállas ágyuba való.
Csuklós, hengeres zablatengely, hosszú, kettős S alakú áttört szár.
Jobboldali szára hiányzik.

75.20.118 / 1975

zabla

1

75.20.119 / 1975
75.20.120 / 1975

öv / zászlótartóé
kengyel

1
1

Púpos csuklós, csillagablakokkal díszített, áttört végű tengely,
oldalszárokon fordított, szív alakú áttörés.
Hosszú bőrszíjon bőr hengeralakú tartó a zászlórúdnak.
Háromszögletű szárakkal.

19. század közepe

19. század vége
16/17. század
16. század
16. század
19. század vége
18. század

75.20.121 / 1975

pénztár / hadi

1

Hengeres vastest, hat függőleges, négy körbefutó borda, ill. abroncs.
Teteje négy mezőre osztott, minden mezőben 1-1 szegecs, középen rejtett
zár. A bordák és abroncsok találkozásánál szegecsek. Négynyelves zár

75.20.122 / 1975

kalap / olasz hegyivadász

1

Zöldes posztó, széles karimájú, magas tetejű, puha kalap. Baloldalt piros
rózsa, alatta körben szíj, elől posztó sapkarózsa, címer 6 számmal.

75.20.123 / 1975

bárd / bakter-

1

Holdsarló alakú nyéllel. Foka hegyes kampóban végződik.
Festéssel vonalasan díszített nyélre vékony fonáltekercseléssel erősített
hosszú faél: hegyes, nagy, ovális lappal, mely alsó csücskén vésetten
díszített, s a lap a nyél egyik oldalához lapul.

17-18. század

1914
18/19. század

75.20.124 / 1975

lándzsa / távolkeleti

1

75.20.125 / 1975

lándzsa / távolkeleti

1

75.20.126 / 1975
75.20.127 / 1975
75.20.128 / 1975
75.20.129 / 1975
75.20.130 / 1975
75.20.131 / 1975

lándzsa / távolkeleti
lándzsa / távolkeleti
buzogány / távolkeleti
szurony / orosz
alabárd
alabárd

1
1
1
1
1
1

75.20.132 / 1975

alabárd

1

75.20.133 / 1975

sarkantyú

1

A szár fele hiányzik. Erős, nyolcágú kereke csonka és berozsdásodott.

14. század

75.20.134 / 1975

sarkantyú

1

Hosszú száron nyolcágú kerék, pántja csúcsból indított, élesen hajlított.
Baloldali szárán 2 db vas szíjvégződés.

15. század

75.20.135 / 1975

sarkantyú

1

Hullámos szár végéről a kerék hiányzik, hullámos pántok, az egyik végén
rövid csap a felkötéshez. Temesvári Ferenc meghatározása szerint 19.
századi falusi kovácsmunka.

19. század

75.20.136 / 1975

sarkantyú

2

Háromszög profilú, szabályos félkörbe hajlított pántok, rövid száron vastag
lemezből kivágott nyolcágú kerék. A pántok végén rövid csapok a szíjnak,
az egyik csapon rövid bőrszíj csattal.

20. század eleje

75.20.137 / 1975

buzogány

1

75.20.138 / 1975
75.20.139 / 1975

buzogány
buzogány

1
1

Hengeres száron 17 gerezdes körtealakú fej. A szár alsó végénél gomb.
Festékkel: ifj. Storno Ferenc írása.
17 gerezdes fejjel.
17 gerezdes fejjel. Fanyélen.

75.20.140 / 1975

balta

1

Félkör alakú, széles penge, foka kifelé szélesedő, púpos végű, vésett.

19. század

75.20.141 / 1975

patkó

1

Széles lapú, a szárak végén fölhajló patkó, szöghelyek nélkül.

18. század

Festéssel vonalas díszítéssel ellátott bambusznyélre fonaltekercseléssel
ráerősített hosszú fahegy.
Mint a Ht.75.20.125 leltári számú.
Mint a Ht.75.20.125 leltári számú.
Barna, hosszú hengeres, hasasodó fa sima felülettel, bőrszíjjal.
Keskeny, négyélű penge.
Négyélű pengével. Hamisítvány. 182 cm-es farúdon.
Áttört penge, hosszú hegy, fanyélen.
Hosszú hegy, áttört penge, egyik oldalán 2 csúcsú, a másik oldalán 1
csúcs. Beütött bélyeggel. 170 cm-es farúdon.

19. század
19. század
19. század
19. század
19. század
20. század
19. század
19. század
19. század

18. század
19. század
19. század

75.20.142 / 1975

patkó

1

75.20.143 / 1975

balta

1

75.20.144 / 1975

patkó

1

75.20.145 / 1975

kengyel

2

75.20.146 / 1975

patkó

1

Szárai végén szűkülő terpeszű, kihegyezett, szöggel ellátott végű patkó 44 szöglyukkal.
Ívelt pengéjű kisebb balta, a penge jobb oldalán beütött jegyekkel.
Széles lapú, kerek patkó, a szárak végén már erősen leromlott szögekkel.
Széle kitöredezett.
Kerek szárú, áttört lapú, erősen díszített, plasztikus virágágakkal ellátott
kengyel.
Széles lapú, kerek patkó, szárai végén erősen lehajló szögekkel.

19/20. század
18/19. század
18. század
20. század eleje
18. század

75.20.147 / 1975

patkó

1

Nagyméretű, ovális alapú patkó, az egyik szárvég erősen visszahajtva, az
orrán kis perem fölhajtva, ugyanígy a szárak külső peremén is középen. A
szárakban 3-3 szög.

75.20.148.1 / 1975

vívókard / gyakorló

1

Enyhén ívelődő, hosszú, keskeny penge, bordázott markolat, alul
kiszélesedő kézvédő pánt. Görög Róbert ezredes ajándékozta
Stornoéknak.

20. század eleje

75.20.148.2 / 1975

hüvely / vívókardé

1

Kissé ívelődő, két pánttal és karikával ellátott kardhüvely, alsó csúcsán
kiszélesedő lapos taréj. Eredetileg nikkelezett volt.

20. század eleje

75.20.149 / 1975

tölténytartó / katonai

1

75.20.150 / 1975

tölténytáska / katonai

1

75.20.151 / 1975

patrontáska / katonai

1

Bádogtáska széles fedőlapján préselt réz császári sas Ferenc József
monogramjával. A fedőlap pereme rézzel díszített. A doboz oldalán préselt
hadijelvények. 3 cm széles "ezüst" rátétes bőrszíjon.

19. század 2. fele

75.20.152 / 1975

patrontáska / katonai

1

Mint a Ht.75.20.151 leltári számú. Szíja 3.3 cm széles, "arany" rátétes.

19. század 2. fele

75.20.153 / 1975

patrontáska / katonai, osztrák (?)

1

Egyrekeszes bőrtáska, széles fedele alatt kis zsebbel. 4,2 cm széles fehér
bőrszíja bőrkarikán kapcsolódik és bőrgombbal gombolódik. A szíjon 2 db
bőrhurok és 1 db vaskampó.

75.20.154 / 1975
75.20.155 / 1975
75.20.156.1 / 1975
75.20.156.2 / 1975
75.20.156.3 / 1975
75.20.156.4 / 1975
75.20.156.5 / 1975
75.20.156.6 / 1975
75.20.156.7 / 1975
75.20.156.8 / 1975
75.20.156.9 / 1975
75.20.156.10 / 1975

ágyúgolyó
ágyúgolyó
nyílhegy / számszeríjhoz
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy
nyílhegy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Háromrekeszes, mindegyik rekesz külön fedéllel záródó disznóbőr tarsoly.
A szíjak legombolásához alul 3 db alumíniumgomb.
Mint a Ht.75.20.149 leltári számú. Gombjai és szögecsei vasból.

Gömbformára csiszolt mészkőgolyó.
Tökéletes gömbformára csiszolt keménymészkő.
Négyszögű profilú. Fanyélen. Körmöcről.
Négyszögű profilú. Hegyes.
Mindkét végén hegyes, négyszög profilú.

18/19. század

1915 körül
1915 körül

1848 (?)
17. század (?)
17. század (?)
14. század
15. század
15. század
15. század
15. század
15. század
15. század
14. század
14. század
14. század

75.20.157.1 / 1975

patkó

1

Óriás kovácsoltvas patkó, orrán fölfelé és lefelé kalapált, erősen vásott
perem, a szárnak vége lehajtva. A szárakon 4-4 szöghely.

75.20.157.2 / 1975

patkó

1

Szabályos, köralakú, széleslapú patkó, a szárak vége kissé visszahajtva. A
baloldali száron 2, a jobbon 3 szöghely.

75.20.157.3 / 1975

patkó

1

Széleslapú, kerek patkó, a szárak vége hegyesen, erősen lehajtva.
Száranként 4-4 szögnek alul vájat. A lap alsó felén jegy beütve.

17. század

75.20.157.4 / 1975

patkó

1

Ovális alakú, széleslapú patkó, a szárak föl és lefelé hajlítva. 3-3 szöghely.

18. század

75.20.157.5 / 1975

patkó

1

Kör alakú, széleslapú patkó, a szárak vége kissé lehajlítva. 3-3 szöghely.

18. század

75.20.157.6 / 1975

patkó

1

Ovális alakú, széleslapú patkó, a szárak vége lehajtva. A szárak alján a 33 szögnek vájat.

18. század

75.20.157.7 / 1975

patkó

1

Széleslapú patkó, belső pereme szabályos U alakú ovális patkó, szárai
kissé lehajtva, az orrvég is kissé lekalapálva. Baloldalt 3, a jobb száron 4
szöghely.

18. század

75.20.157.8 / 1975

patkó

1

Széleslapú, ovális patkó, belső peremeU alakú. A szárak vége kissé
lehajtva és erősítve, alján 3-3 szöghelynek árok.

18. század

75.20.157.9 / 1975

patkó

1

Keskeny lapú, ovális patkó, a szárvégek erősen lehajtva. 3-3 szöghely, a
jobb szárban 2 szög.

19. század

75.20.157.10 / 1975

patkó

1

75.20.157.11 / 1975

patkó

1

Széleslapú, ovális patkó, a szárvégek kissé visszahajtva. Erősen
rozsdaette, szöghely nem látszik.
Széleslapú, erősen lehajtott szárú patkó, a szárakban 4-4 szög.

19. század
17/18. század

18. század
19. század

75.20.157.12 / 1975

patkó

1

Széleslapú, ovális alakú patkó, belső pereme U alakú, a szárvégeknél
szélesebb kivágás. A szárvégek visszahajtva, az orrban is kis lehajtás.
Erősen rozsdaette, csak 1 szöglyuk látszik.

75.20.157.13 / 1975

patkó

1

Széleslapú, ovális, belül U peremű, kissé visszahajtott szárú patkó. 1
szöghely erősen kirozsdásodva látszik.

19. század

75.20.157.14 / 1975

patkó

1

Szabályos körgyűrű alakú, 34 lapszélességű patkón 1 szöglyuk látszik.

18. század

75.20.157.15 / 1975

patkó

1

Ovális alakú, lehajtott orrú és szárvégű patkó, berozsdásodott 4 szöggel.

19. század

75.20.157.16 / 1975

patkó

1

Széleslapú, kerek patkó, a szárvégek kissé lehajtva. 2-2 szöghely látszik.

18. század

75.20.157.17 / 1975

patkó

1

3-4 cm széles lapú, ovális patkó, szárvégei erősen lehajtva. 2
berozsdásodott szög látszik.

19. század

75.20.157.18 / 1975

patkó

1

Ovális, széleslapú patkó, szárvégei megerősítve és lehajtva. Szöghely
nem látszik.

18. század

75.20.157.19 / 1975

patkó

1

Szélesorrú, ovális patkó, szárvégei kampósan lehajtva, 3 szöghely látszik.

18. század

17/18. század

75.20.157.20 / 1975

patkó

1

Széleslapú, ovális patkó, orra és a szárvégek kissé lehajtva. A 4-4
szöglyuk alul árokban.

75.20.158 / 1975

sapkaforgó / katonai

3

Réz sapkarózsán FJI. Ferenc József monogram, rákötve lószőrcsokor. A
Ht.75.20.115 leltári számú sapkához tartozik.

19. század 2. fele

75.20.159 / 1975

tükör / tábori

1

Pirosra pácolt lapos fadoboz, kerekített felső széllel. Ebben két csuklóval
tükörlap kitámasztóval. 4 kis rézzsanér és 1 rézfogó. A tükör hátába
karcolva: M. Storno. Storno Miksáé volt.

1915 körül

75.20.160 / 1975
75.20.161.1 / 1975

töltényhüvely
kengyel

1
1

75.20.161.2 / 1975

öv

1

75.20.162 / 1975

csajka / orosz, katonai

1

Felfelé kissé keskenyedő, fönt erős akasztófülell ellátott vörösréz edény.
Orosz katonai csajka, oldalán beütve a cári címer, szöveg és évszám:
1894.

76.1.1 / 1976

kard / rendőr-

20

Enyhén ívelődő szablyapenge, ellentétes irányban ívelt, bordázott
rézmarkolat, egybeöntött réz kézvédő pántja, melynek alsó vége lefelé
kunkorodik. A soproni rendőrség adta át a múzeumnak 1920 körül.

1910 körül

76.1.2 / 1976

hüvely / rendőrkardé

20

Enyhén ívelődő bőr kardhüvely, csúcsán és felső peremén rézborítás 1-1
gombbal. A városi rendőrség adta át a múzeumnak 1920 körül.

1910 körül

16

Bőrrel bevont, egyrekeszes fekvő, téglaalakú doboz hullámos peremű bőr
fedőlappal, amely nagyobb a doboznál és bőrrel gombolódik a doboz
aljához. A fedőlapon 5.3 x 6 cm-es rézpajzs nagy számmal. A soproni
rendőrség adta át a múzeumnak 1920 körül.

1910 körül

20. század eleje

76.2.1 / 1976

patrontáska / rendőri

Töltényhüvely, alján beütött betűk és számok. Soproni gyártmány?
Kerektalpú, kisméretű kengyel, vékony körprofilú vasból.
Rézláncon 4 db keskeny, poncolt díszítésű rézlap. Sejthetőleg dísztőr vagy
kard öve volt.

17/18. század

1916
19/20. század
19. század
1894

76.3.1 / 1976

patrontáska / vadász

1

Szögeletes, fekete bőrtáska két rövid függesztő szíjjal. Szögletesre varrott
fedelei réz forgógombbal záródnak. A táska vászonnal két rekeszre
osztva, előtte félmagasságig azonos szélességű, szögletes alapú külső
zseb hasonló záródással és kivitellel. Belül két kerek rekesz.

76.4.1 / 1976

patrontáska

1

Lapos téglaalakú keménybőr táska, bőrrel gombolódó, ívelt szélű fedéllel.
Szíjai hiányoznak.

19. század vége

76.5.1 / 1976

pisztolytáska

1

Nagyfedelű, barna bőrtáska két rekesszel 1-1 db pisztoly függőleges
behelyezésre. A rekeszek fedőbőréből tenyérnyi darab kivágva. A fedőlap
vonalas, préselt dísszel ellátva.

20. század eleje

76.6.1 / 1976

pisztolytáska

1

Szívalakú, barna bőrtáska 2 rekesszel pisztolyok számára, préselt, vonalas
díszítésű tarsolyfedéllel, 3,5 cm széles hosszú vállszíjjal. A fedél alatt a
pisztolyrekeszek peremére varrva fojtástartó bőrből 6 rekesszel.

19. század eleje

76.6.2 / 1976

fojtástartó

4

Hengeres bádoghüvely, belül középen kerek bádoglappal két félhüvelyre
osztva. Egyik-másik tartóban kenderkóc.

19. század eleje

76.7.1 / 1976

patrontáska / vadász

1

Lapos vászontok 8 kerek rekesszel. Alja és peremei bőrből. Hátoldalán két
kis csat a felfüggesztő szíjnak.

19. század 2. fele

76.7.2 / 1976

fojtástartó / vadász

8

Hengeres bádoghüvely, középen két részre osztva. A vadásztöltény
fojtását tartották benne.

19. század 2. fele

76.8.1 / 1976

kulacs / katonai

1

Ovális alaprajzú, lekerekített aljú edény kékesszürke zománccal. Felül két
fül, az egyikhez láncolva az edény fadugója. Egyik oldalán mázfestékkel
gyári jel és 1916-os évszám.

76.9.1 / 1976

gránát / tüzérségi

1

Hengeres vastest, alsó harmadában két vörösréz gyűrűvel. Felső vége
kúpos. Soproni gyártmány?

76.9.2 / 1976

rohamsisak / katonai

1

Kerek acélsisak, fent kétoldalt szellőző nyílásokkal, elől és hátul keskeny
ellenzővel. Bőrbélés.

1916

76.10.1 / 1976

bányászsisak

1

Kékesszürkére festett ovális acélsisak viaszosvászon béléssel. Fent kis
taréj, elől és hátul keskeny ellenző.

1910 körül

76.11.1 / 1976

kengyel

2

Párhuzamos dupla talp, kerek függesztőszár. A talp felülete recés. Egyik
kengyel lényegesen kopottabb.

20. század eleje

76.12.1 / 1976

pisztolytáska

1

Fa pisztolytok bőrborítással. Igen rongált állapotban. Revízió közben került
elő mint nem azonosítható régi darab.

18. század

1900 körül

1900 körül

76.13.1 / 1976

kard / rendőrségi

9

Erősen ívelődő, keskeny penge, a kézhez idomított, bordázott markolat.
Felfelé és előre kerekedő kézvédő pánt, alul egyenes keresztvashoz
csatlakozik. A keresztvas felső széle a penge felé hajlik. A soproni
rendőrség adta át a múzeumnak.

76.13.2 / 1976

hüvely / rendőrkardé

9

Ívelődő, keskeny bőrhüvely, csúcsán tarélyos, felső pereménél gombbal
ellátott fémborítás.

76.14.1 / 1976

szablya

1

76.14.2 / 1976

hüvely / szablyáé

1

76.15.1 / 1976

hüvely / kardé

1

76.16.1 / 1976

kard

2

76.16.2 / 1976

hüvely / kardé

5

76.17.1 / 1976

szurony

2

76.17.2 / 1976

tok / szuronyé

1

76.18.1 / 1976

szurony

2

Széles penge, igen széles vércsatornával, egyenes, bordázott, bőrrel
bevont, egyenes keresztvas és alig ívelődő kézvédő pánt.
Széles, hajlított fémhüvely két gyűrűvel és karikával.
Hosszú, egyenes kard hüvelye, felső peremén keskeny fémborítás, alul
szélesebb fémcsúcs gombbal.
Görbe magyar kard, ún. Petőfi-típus. Hajlított fémmarkolattal és
keresztvassal. Az egyik példány markolata hiányzik.
Ívelt, keskeny bőrhüvely, alul taréjjal ellátott fémcsúcs, a felső, széles
peremen rögzített, ovális szíjkarika.
Keskeny, négyélű (gerincéles), egyenes penge, hengeres fémnyél.
Egyenes, ovális alapú tok, egyenesre levágott rézcsúccsal, rézperemén
kampó.
Hosszú, széles, a csúcsnál kétélű penge, kétoldalt igen széles
vércsatornával. Kerek, hengeres nyél, spirális vágattal és bilinccsel a
felerősítéshez.

1916
1915 körül

19. század
19. század
17/18. század
19. század
19. század
1914
1914
1914

76.19.1 / 1976

szurony

3

Enyhén S alakú penge, széles vércsatornával, egyenes markolat, hajlított
és gyűrűzött keresztvas.

1915

76.19.2 / 1976

hüvely / szuronyé

8

Enyhén S alakú fémhüvely alul gombbal, felül széles és lapos kampóval.

1915

76.20.1 / 1976
76.20.2 / 1976
76.21.1 / 1976
76.21.2 / 1976

szurony
tok / szuronyé
szurony
tok / szuronyé

3
3
1
1

1915
1915
1915
1915

76.22.1 / 1976

szurony

1

A Ht.76.19.1 kisebb változata.
A Ht.76.19.2 kisebb változata.
A Ht.76.19.1 réznyelű változata.
A Ht.76.19.2 kisebb változata.
Egyenes penge, csak a csúcsnál kétélű, mély vércsatornával. Egyenes
famarkolat, hajlított keresztvassal.

76.22.2 / 1976

tok / szuronyé

1

Egyenes bőrtok, fémcsúcsa gombos, felső fémperemén nagy rögzített
gomb.

1914

76.23.1 / 1976

kard / utász-

1

Egyenes, lekerekített, egyélű, egyik oldalán széles vércsatornával ellátott
súlyos penge. Egyenes markolat és keresztvas.

1914

76.23.2 / 1976

hüvely / utászkardé

1

Széles, egyenes, bőrrel bevont hüvely fémcsúccsal és széles
függesztőszíjjal.

1914

76.24.1 / 1976

vívőtőr

1

Négyoldalú, solingeni acélpenge, végén gombbal, acél markolatkosár,
rézgombos végű markolat bőrborítással.

76.25.1 / 1976

tőr / penge

1

Egyenes, háromélű acélpenge, markolat nélkül, a penge tövénél
rézberakás és mesterbélyeg.

76.26.1 / 1976

hüvely / kardé

1

Ívelt fahüvely, vörös bársonyborítással, domborított rézkoptatókkal, két
karikával, aranyszínű zsinórzattal.

77.1.1 / 1977

pelerin / női

1

Fekete bélelt posztópelerin, alján selyemfodrokkal. Gallérja alatt és hátán
két sorban zsinóros, bársonyos díszítés.

19. század vége

77.1.2.1 / 1977

blúz / női

1

Fekete selyem női blúz, vászonbéléssel, mely fehér, gallérján és
mandzsettáján üveggyöngyökkel díszítve.

19. század vége

77.1.2.2 / 1977

nyakdísz / női, csokornyakkendő

1

77.1.2.3 / 1977

nyakdísz / női

1

77.1.3 / 1977

főkötő / női

1

77.1.4 / 1977

fejdísz / női

1

77.1.5 / 1977

tarsoly / női

1

77.1.6 / 1977

tarsoly / női

1

Kék selyemanyagból, fehér vászonbéléssel, alján 5.5 cm széles színes
bársonydíszítés. Oldalán horgolás. Szája húzott barna selyemszalaggal,
amely egyben a fogója is.

19. század vége

77.1.7 / 1977

kabát / női

1

Fekete kötött, gyapjú női kabát. Elején 5 db szürke csontgombbal.

20. század eleje

Fekete tüll és csipke csokornyakkendő, női blúz nyakára erősíthető,
biztosítótűvel.
Fekete fodros tüll nyakdísz, biztosítótűvel a blúz nyakára erősíthető.
Fekete csipke női főkötő, közepén arany, lila, piros, zöld horgolt, körkörös
mintával. Zöld horgolt, ill. piros vászon és fekete bársonyszegéllyel.
Drótkereten csipkeanyagból varrt fodros díszítés.
Fekete bársony női színházi táska (tarsoly), alsó sarkain 1-1 bojttal.
Szájánál rézlemezekből szegecselt csuklós díszítés, két zsinórfüllel.

1914

1920-1930 körül
19. század
19/20. század fordulója

19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége

77.1.8 / 1977
77.1.9 / 1977

ing / női
harisnya / női

1
1

Rózsaszín, pamut, hosszú ujjú női ing.
Fél pár fekete női kötött harisnya.
Barna, velúr bőr táska, belül barna vászonbéléssel. Szájánál rézkeretes
zárral, barna bőrfüllel.

77.1.10 / 1977

táska / női

1

77.1.11 / 1977

kalap / női

1

Fehér csipke, dróthálóra fodrosan felvarrt, ívelten meghajlított női kalap,
elején és jobboldalán egy-egy művirág ibolyacsokorral.

20. század eleje

77.1.12 / 1977

kalap / női

1

Alacsony, fekete bársony női kalap, fekete selyembéléssel, elején és
hátulján bársony, ill. selyem szalagcsokorral, csipkefátyollal, elején barna
levelekből és piros rózsákból álló művirág csokorral.

20. század eleje

77.1.13 / 1977

fejdísz / női

1

Drótkereten fekete csipkéből varrt háromsoros, fodros díszítés.

77.1.14 / 1977

kucsma / női

1

Fekete bársony női kucsma, csúcsa a fekete szőrmekarimához varrva,
sárga-zöld vászonbéléssel, karimáján belül: S. F. 1896. V. 9. tollal beírva.

19. század vége

77.1.15 / 1977

táska / női

1

Fekete női táska, rácsmintásan horgolt, belefűzött selyemszalagokkal és
selyembéléssel. Felső részén a fogója számára felvartt 11 db karika.

19/20. század fordulója

77.1.16 / 1977

dísz / női kalapra vagy ruhára

1

Apró, fekete gömbös és hengeres gyöngyökből fűzött kalap- vagy
ruhadísz, kampós akasztóval, középen csiszolt fekete, kerek
üveggyönggyel.

19/20. század fordulója

77.1.17 / 1977

pelerin / női

1

Fekete posztó női pelerin, alsó szegélyén és gallérjánál csipke, ill.
selyemfodrokkal, gallérján zsinórra varrt fekete üveggyöngyökből készített
díszítés.

19/20. század fordulója

77.1.18 / 1977

blúz / női

1

Fekete selyem női blúz, béleletlen, elején és gallérja körül zsinórra varrt
fekete üveggyöngyökből és flitterekből készített díszítés. Elején 6 selyem
bevonatú gomb.

19/20. század fordulója

77.1.19 / 1977

kabát

1

77.1.20 / 1977

stoppolófa

1

78.1.1 / 1978

klakk

1

Fekete selyem, összecsukható cilinder (klakk), oldalt felhajló kemény
karimával, peremén körbefutó ripszszalaggal. Belsejében "manufacture
Gibus, Paris" cégjelzés és SE monogram.

20. század eleje

20. század eleje

Fekete, bélelt posztó télikabát, két oldalán 3-3 bakelit gombbal,
fémakasztóval. Belsejében RGY/59 bélyegző.
Esztergályozott fa stoppolófa, gomba alakú.

78.1.2 / 1978

alsónadrág / női

1

Hosszúszárú női alsónadrág, bordásan szőtt fehér flanellből. A két szára
csak hátul van 18 cm hosszan összevarrva ("gyorstüzelő"). Derekán
madzag behúzására alkalmas vászoncsík. Szárai hullámosan levágva,
azsúrozva, efölött vászon díszcsík. Derekán piros hímzett P. E.
monogram.

78.1.3 / 1978

fejdísz / női

1

Fekete csipkéből varrt hullámos díszítés drótkereten.

78.1.4 / 1978

hálóköntös / férfi

1

Hosszúujjú férfi hálóköntös, kék és fekete csíkokkal szőtt fehér vászonból.
Egyenes, felálló gallérral. Elején három pár danuvia szalaggal
kapcsolódott.

20. század eleje
20. század eleje
20. század eleje

19/20. század fordulója

20. század közepe
20. század közepe

19/20. század fordulója
20. század eleje

Félhold alakú, kemény, rácsozott szövésű alapra varrt rózsaszín
bársonypárta, fémes csillogású fekete szálakból varrt, ill. horgolt, virág- és
pálcikamintás díszítéssel. Hátoldalán rózsaszín bélés foszlányai.

79.1.1 / 1979

párta

1

79.1.2 / 1979

nyakkendő

1

79.1.3.1 / 1979
79.1.3.2 / 1979

harisnya / női
harisnya / női

1
1

79.1.4.1 / 1979

harisnya / női

1

79.1.4.2 / 1979

harisnya / női

1

79.1.5.1 / 1979
79.1.5.2 / 1979
79.1.5.3 / 1979
79.1.5.4 / 1979

harisnya / női
harisnya / női
harisnya / női
harisnya / női

1
1
1
1

79.1.6 / 1979

ruhadísz

1

Fekete csipkére varrt, fekete hengeres üveggyöngyök, sorminta jelleggel
felvarrva. Két szélén szintén gyöngy, hurokdíszítés. Hátoldalán tüllbélés
foszlányai.

20. század közepe

79.1.7 / 1979

ruhadísz

1

Fekete, gömbalakú gyöngyök fekete zsinórra varrva. Cikk-cakk mintával.

20. század eleje

79.1.8 / 1979

gallér

2

Férfiingre gombolható, fehér vászongallér. Belső felén felirat: Derby Collar.
Mellette ovális embléma, benne egy futó mókus, újabb felirattal. EVAG.

79.1.9 / 1979

gallér

1

79.1.10.1 / 1979
79.1.10.2 / 1979
79.1.10.3 / 1979
79.1.10.4 / 1979
79.1.11 / 1979
79.2.1 / 1979
79.2.2.1 / 1979

gallér
gallér
gallér
gallér
gallér
kalaptű
csiptető

1
1
1
1
1
1
1

79.2.2.2 / 1979

doboz / csiptetőé

1

79.2.3 / 1979

üvegnegatív

17

79.2.4 / 1979

jelvény

1

Sötétkék, anyagában kockásan szövött, végén kiszélesedő selyem
nyakkendő.
Gépi kötésű fekete flórharisnya.
Gépi kötésű fekete flórharisnya.
Drapp gépi kötésű női harisnya, bokája felett azonos színű mintával. Felső
végén belül narancssárga csík.
Drapp gépi kötésű női harisnya, bokája felett azonos színű mintával. Felső
végén belül narancssárga csík.
Gépi kötésű női harisnya, drapp színű.
Gépi kötésű női harisnya, drapp színű.
Gépi kötésű női harisnya, drapp színű.
Gépi kötésű női harisnya, drapp színű.

Férfiingre gombolható, keményített, fehér vászongallér. Hátulján felirat:
Jossztyle / Hand Ironed / Novelty / English Fashion.
Férfiingre gombolható, keményített, fehér vászongallér.
Férfiingre gombolható, keményített, fehér vászongallér.
Férfiingre gombolható, keményített, fehér vászongallér.
Férfiingre gombolható, keményített, fehér vászongallér.
Férfiingre gombolható, szürke csíkos gallér, keményített vászonból.
Csiszolt üvegfejű, rézfoglalatba helyezett dísz, hosszú vastűvel.
Messzelátó, rézcsiptetővel ellátott szemüveg. Ovális üveglencsékkel.
Bordó, keménypapír tok, a papír mintázata bőrt utánoz. Felirata: Barna
Andor / LÁTSZER / SPECIALISTA / SOPRON, SZÉCHENYI TÉR.
Általában családi jelenetekkel.
Szív alakú rézjelvény, fehér zománccal. Rajta felirat: A / FELVIDÉKÉRT.
Alatta: kettőskereszt, hármas halom.

20. század eleje

20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe

20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század eleje
ismeretlen
ismeretlen
20. század eleje
1930-1940

79.2.5 / 1979

jelvény

1

Sárgaréz, zománcozott jelvény, amely a budapesti XXXIV. Euchariscticus
Világkongresszusra készült. A Duna fölött átívelő Lánchíd, előtérben
kehely és ostya.

1938

79.2.6 / 1979

jelvény / általános iskolai

1

Pajzs alakú jelvény. Két szélén zöld levél, középen kék alapon szívbe
foglalt kereszt, a felirat alatt nemzetiszínű háromszögletű pajzs. Felirata:
EVANG. / ÁLTALÁNOS / ISK. / SOPRON.

1940-1950

79.2.7 / 1979

jelvény

1

79.2.8 / 1979

jelvény

1

79.2.9 / 1979

díszgomb

1

Préselt, középen lyukas gomb, hátoldalán fémfüllel. Előlapján felirat:
DÁVID LAJOS SOPRON.

1940-1950

79.2.10 / 1979

jelvény / tulipános

1

A Tulipán-mozgalom jelvénye, a virág levele zöld, szára fehér, virágja piros
zománccal díszítve.

1905-1906

79.2.11 / 1979

gyűrű

1

Alumínium karikagyűrű, fején ferde rézsávval. Háborús készítmény lehet.

1914-1918

79.2.12 / 1979

díszgomb

19

19 db különböző díszgomb.

ismeretlen
20. század eleje

20. század eleje

Katonai egyenruháról való honvédjelvény. Két, keresztbe tett puska.
Felszabadulási jelvény domborított mintával: egy láncot szétszakító két
kéz, fölötte 1945-ös évszám és ötágú csillag.

1940-1950
1945-1946

80.1.1 / 1980

kalap

1

Fekete posztó keménykalap. Rajta fekete ripszszalag, oldalt felhajló
karimával. Belül fehér selyemmel van bélelve. Belsejében cégjelzés:
Marka Italia / Labach Györgyné / utóda Sopron. Belsejében monogram
ovális alumínium lapokon, fekete alapon R F.

80.1.2 / 1980

sapka

1

Fekete posztó, puha anyagú, béleletlen sapka. Karimája függőlegesen
felhajtva, műszőrmével díszítve.

80.1.3 / 1980

sapka

1

Barna-fehér halszálkamintás szövetből készült lapos, ellenzős sapka.
Ellenzője fölött azonos anyagból készült csík fut, két végén gomb, amely
az anyagból készült. Fekete klott anyaggal bélelve, körben barna bőrbélés.

80.1.4 / 1980

sapka

1

Fekete posztóból készült, béleletlen sapka, felhajlított karimával. Belül
barna műbőrcsík fut körbe.

80.1.5.1 / 1980

kalap / női

1

Fekete posztókalap. Felálló karimával amely, az elején V alakban be van
vágva. Jobb oldalán háromszögletű bársonyra varrt három fekete zsinór.
Belső karimáján szürke műbőr.

1930-1940

80.1.5.2 / 1980

jelvény

1

Koronás kiscímer, körülötte zöld babérkoszorú. Alján: M. K. H. GY. E. 18as szám (Magyar Királyi Honvéd Gyalogezred 18). A Ht.80.1.5.1 leltári
számú sapka elejére tűzve.

1940-1950

1

Fekete nyúlszőr kalap. Széles, kissé ívelt karimával. Kívül körben 4.5 cm
széles fekete ripszszalaggal. Fehér selyemmel bélelve. Szürke
bőrszegéllyel. Cégjelzése a belsejében: Mirror / a cégjelzés rajza: egy
oroszlán, griff / Horváth Ödön kalapüzlete Szekszárd. A bőr karimába
Márfia.

1920-1930

80.1.6 / 1980

kalap

1930-1940

20. század eleje

80.1.7 / 1980

kalap

1

Fekete posztókalap. Széles, íveletlen, felálló karimával. Fekete, 5 cm
széles ripszszalaggal díszítve. Béleletlen. Bőr belső szegéllyel, rajta jelzés:
Schneider Vilmosné kalapüzlete / Sopron.

20. század eleje

80.1.8 / 1980

nyakdísz

1

Csokorra kötött, fekete selyemszalag. 8.5 cm széles. Gallér alá fehér
gumival lehetett felerősíteni.

20. század eleje

80.1.9 / 1980

irattárca

1

Fekete bőr, két részből álló irattárca. Téglalapalakú rézkeretre erősítve,
rézgombokkal záródik. Sötétzöld selyembéléssel. Cégjelzés: Eder és
Richter Sopronban.

20. század eleje

80.1.10.1 / 1980

csizma

1

Fekete, férfi bőrcsizma. Sarkán gumi, elején "spicc" vas. Benne sámfa,
amely a Ht.80.1.11.1 leltári szám alatt szerepel.

20. század közepe

80.1.10.2 / 1980

csizma

1

Fekete, férfi bőrcsizma. Sarkán gumi, elején "spicc" vas. Benne sámfa,
amely a Ht.80.1.11.2 leltári szám alatt szerepel.

20. század közepe

80.1.11.1 / 1980

sámfa

1

5 db-ból álló, csizmaszárba való sámfa. Kettőn vaskarika. A Ht.80.1.10.1
leltári számú csizmába helyezve.

20. század közepe

80.1.11.2 / 1980

sámfa

1

5 db-ból álló, csizmaszárba való sámfa. Kettőn vaskarika. A Ht.80.1.10.2
leltári számú csizmába helyezve.

20. század közepe

80.1.12 / 1980

bányászkabát

1

Fekete posztó bányászkabát, felálló gallérján, vállán, ujja végén és a zseb
helyén fekete bársonydíszítés. Mindkét ujján 3.5 cm széles aranydíszítés,
amely anyagában mintás. Vállán hímzett bányászjelvény és aranyrojtok.
Elején 9 db bányászjelvényes fémgomb. Ujján és az álzsebeken 5-5 db
bányászjelvényes gomb.

80.1.13 / 1980

nadrág

1

Fekete posztó csizmanadrág, szárain elől hurkosan rávarrt fekete
zsinórdíszítés.

1920-1930

20. század eleje

80.1.14 / 1980

ing

1

Fehér vászon, hosszúujjú férfiing. Keskeny, felálló gallérral. Eleje csak
közepéig nyitott, gyöngyház gombokkal (4 db). A mellrészen mintásan
szövött vászonbetéttel. Nyakán cégjelzés: háromszögletű alapon piros
szfinx, közepén H betű.

80.2.1 / 1980

fényképalbum

1

Erdély visszatért című fotóalbum. Elején címerrel, benne a Rákóczi
családnak ajándékozott fényképekkel és Kolozsvárt ábrázoló felvételekkel.
Az albumba 13 db fotó van beragasztva, külön 8 db fotó.

1940-1950

80.2.2 / 1980

levelezőlap

1

I. világháborús tábori levelezőlap, nyírfakéreg. Címzése: Rákóczi Irmuska
Ur leánynak / II. Rákóczi Ferenc u. / Csepreg. A bélyegzőn: 1916. április
13.

1916

81.1.1 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Fémrudakból és gömbökből összeállított kockaformájú rács, amely a
nátrium-klorid (NaCl) kristályszerkezetét szemlélteti. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1930-1940

81.1.2 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasrudakból készített rács, csomópontokon kékkel bevont rézdrót. A
térben centrált fényrács szerkezetének szemléltetésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

20. század 1. fele

81.1.3 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasrudakból összeállított rács, csomópontokon pirossal bevont rézdróttal
körbetekerve, a lapon centrál fényrács szerkezetének szemléltetésére. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.1.4 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült rácsszerkezet, a csomópontokon pecsétviasz gömbökkel, a
lapon centrál fényrács szerkezetének szemléltetésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1930-1940

81.1.5 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült rácsszerkezet, a csomópontokon gömbökkel összekötött, a
térben centrál fényrács szerkezetének szemléltetésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1930-1940

81.1.6 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült szabályos oktaéder egyik fele. Csúcsain fekete műanyag
gömbök. A Soproni Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.7 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült, szabályos oktaéder alakú rács, csúcsain fekete műanyag
gömbökkel. Gyémántkristály szemléltetésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.8 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült, szabályos hatszög alapú rács. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.9 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült, szabályos hatszög alapú rács, csúcsain fekete műanyag
gömbökkel. A Soproni Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.10 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült kockarács, csúcsain fekete gömbökkel. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.11 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasból készült, kékre festett, keresztvázon koncentrikus körökből álló rács,
csomópontokon fehér ragtapasszal. Valószínűleg elektronpályák
szemléltetésére. A Soproni Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.12 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasrudakból készült, csomópontjain és csúcsain gömbökkel ellátott,
hatszög alapú rács, a grafit vagy a hatszöges fémrács szerkezetének
szemléltetésére. A Soproni Leánygimnáziumból.

1940-1950

81.1.13 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Fehérre festett vasrudakból készült három körpálya, rajtuk elhelyezett
gömbökkel. Az argon elektronszerkezetének szemléltetésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1930-1940

81.1.14 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Fehérre festett vasrudakból készült három körpálya, rajtuk elhelyezett
gömbökkel. A nátrium elektronszerkezetének szemléltetésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1940-1950

81.1.15 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Színesre festett vashuzalból készült három körpálya, rajtuk elhelyezett,
szigetelőszalagokból ragasztott csomópontokkal, a szilícium
elektronszerkezetének szemléltetésére. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.1.16 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Színesre festett vashuzalból készült három körpálya, rajtuk elhelyezett,
ragtapaszból ragasztott csomópontokkal, a nátrium elektronszerkezetének
szemléltetésére. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.1.17 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Színesre festett vashuzalból készített három körpálya, rajtuk elhelyezkedő
festett csomópontokkal, a magnézium elektronszerkezetének
szemléltetésére. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.1.18 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Feketére festett fémrudakból készült rácsszerkezet, csúcsain gömbökkel,
négyzetes piramis alakban. A Soproni Leánygimnáziumból.

1940-1950

81.1.19 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Vasrudakból készített kockaalakú rácsszerkezet, sarkain pecsétviasszal
(?) megerősítve. A Soproni Leánygimnáziumból.

1950-1960

81.1.20 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

2

Vasrudakból összeállított kockák (2 db), csúcsaikon színes, műanyag
gömbökkel. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.2.1 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Felfelé szélesedő üveg mérőpohár, hajlított üvegfogantyúval. Rajta
beosztás. 1/8 l, 1/4 l és fél liter. Ill. 125, 250 és 500 gr. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1940-1950

81.3.1 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

V alakban hajlított üveg kisülési cső, egyik végén zárt, odaforrasztott
elektróddal. Ammóniabontó készülék tartozéka. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1930-1940

1930-1940

81.3.2 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

A kisülési cső tartója. Háromlábú vastalpon patkó alakú vashuzal, végein
vaslemezből készült félhengeres foglalattal. Talpán cégjelzés: Caldoeroni
és tsa. Budapest. Egyik elektródja hiányzik. Ammóniabontó készülék
tartozéka. A Soproni Leánygimnáziumból.

81.4.1 / 1981

szemléltető eszköz / iskolai

1

Bádogtölcsér, felső része négyzetes alapú gúla. Esetleg kénezéskor
használták. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegből készült hosszúnyakú gömblombik. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Felfelé szélesedő, kiöntőcsőrös talpas üvegpohár. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.3 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

81.5.4 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

81.5.5 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

81.5.6 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegcsőből hajlított, két helyen gömbszerűen kiszélesedő eszköz, felső
vége "tulipán" alakúra kiképezve. Felhasználása: kotyogó (gázzáró). A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.7 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegcsőből hajlított, két helyen gömbszerűen kiszélesedő eszköz, felső
vége "tulipán" alakra kiképezve. Felhasználása: kotyogó (gázzáró). A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

Hengeres üveg portároló edény, vízszintesen kihajló peremmel. A Soproni
Leánygimnáziumból.
Kis üvegtölcsér. A Soproni Leánygimnáziumból.
Hengeres üvegcső, közepén két helyen gömbalakban kiszélesedik.
Savpipetta feltét valószínűleg. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970
1960-1970
1960-1970

81.5.8 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegcsőből hajlított, egy helyen gömbalakban kiszélesedő eszköz-töredék.
Kotyogó (gázzáró) része volt. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.9 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Hengeres testű kis üvegtölcsér. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970
1960-1970

81.5.10.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Végén tulipán formában kiszélesedő vékony üvegcső, amely eredetileg
hosszabb lehetett, le van csiszolva. Ozmózis kísérletekhez használható. A
Soproni Leánygimnáziumból.

81.5.10.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Végén tulipán formában kiszélesedő vékony üvegcső, amely eredetileg
hosszabb lehetett, le van csiszolva. Ozmózis kísérletekhez használható. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.11 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Végén tulipán formában kiszélesedő hosszú, vékony üvegcső. Ozmózis
kísérletekhez használható. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.5.12 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Kiszélesedő nyakú, gömbtestű lombik, a gömb oldalán hengeres kimeneti
nyílással, melynek végét lecsiszolták. Elnevezése: oldalcsapos
gömblombik (göreb). A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.6.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Hengeres testű, maratott nyakú üveg, alján 250 UT felirattal. Űrtartalma:
250 ml.

1960-1970

81.7.1.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Hengeres testű borszeszégő, rézbetétbe helyetett kanóccal. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.1.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

A borszeszégő legömbölyített végű üvegkupakja. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.2.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Hengeres testű borszeszégő. Rajta kerek nyílás a szesz beöntésére. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.2.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Legömbölyített végű üvegkupak a borszeszégőhöz. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.2.3 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Fehérmázas kerámiabetétbe helyezett kanóc a borszeszégőhöz. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.3.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Hengeres testű borszeszégő. Védőkupakja hiányzik. A kanóc mellett kerek
nyílás a szesz beöntésére. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.3.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Vízszintes fogójú, kúpos üvegdugó a borszeszégőhöz. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.3.3 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Fehérmázas kerámiabetétbe helyezett kanóc a borszeszégőhöz. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.4.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Hengeres testű borszeszégő. A kanóc mellett kerek nyílás a szesz
beöntéséhez. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.4.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Legömbölyített végű üvegkupak a borszeszégőhöz. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.7.4.3 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Fémbetétbe helyezett kanóc a borszeszégőhöz. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

Függőleges fogójú, kis kúpos üvegdugó a borszeszégőhöz. A Soproni
Leánygimnáziumból.

81.7.4.4 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

81.8.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

81.9.1 / 1981
81.9.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai
laboratóriumi eszköz / iskolai

1
1

81.10.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

16

81.11.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Átfúrt üvegdugóba helyezett két üvegcső, az egyik egyenes, a másik két
helyen kb. derékszögben hajlított. Végükbe gumicső van erősítve. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.12.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Feketére festett, vasból készült büretta- vagy lombikfogó ("kettős dió")
alumínium foglalatban levő csavarral a felerősítésére. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

ismeretlen

Hengeres testű üvegedény, tetején két kerek nyílással. Valószínűleg
borszeszégő része. A Soproni Leánygimnáziumból.
Hengeres testű üvegporlasztó. A Soproni Leánygimnáziumból.
Kerek talpú vastartó. A Soproni Leánygimnáziumból.
16 db, rézdrótra forrasztott Tungsram zseblámpaizzó egy kötegben. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970
1960-1970
1960-1970
1960-1970
1960-1970

81.13.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Rugóval és csipesszel ellátott, kerek bádoglapra szerelt, kissé kiszélesedő
hengeres üvegtest, végén hengeres parafadugóval, melyből két
meghajlított rézdrót nyúlik be az üvegrészbe. A fémlap alján fúvóka-szerű
alkatrész, rajta Ioh. Cassel in Wien felirat. Valószínűleg amatőr. A Soproni
Leánygimnáziumból.

81.14.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Oldalcsapos gömblombik (régi nevén göreb). Gömbtestű, felfelé enyhén
szélesedő nyakú lombik, gömbtestének oldalán hengeres
üvegnyúlvánnyal. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.15.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Vákuum gömblombik. Gömbtestű üveglombik, melynek hengeres
üvegnyúlványára rézcsap van szerelve. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.16.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegcsőből hajlított, egy helyen gömbszerűen kiszélesedő eszköz, felső
vége "tulipán" alakúra kiképezve. Felhasználása: kotyogó (gázzáró). A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.16.2 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegcsőből hajlított, három helyen gömbszerűen kiszélesedő eszköz (két
gömb a meghajlított középrészen, egy a szájnyílás alatt), szájnyílása
"tulipán" alakúra kiképezve. A Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

81.16.3 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Üvegcsőből hajlított, kér helyen gömbszerűen kiszélesedő eszköz,
szájnyílása "tulipán" alakúra kiképezve. Szárán kétlyukú gumidugó. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

1

Kémcsőállvány. 10 kémcső tartására alkalmas állvány, öntöttvas talpon,
három sorban elhelyezett, átlyukasztott, vízszintes vaslemezekkel. A felső
két sorban a lyukak átmérője 2 cm, az alsóban 1.2 cm. A talpon a készítő
cég neve: Warmbrunn, Quilitz & Co. Berlin B. R. G. M. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1930-1940

81.17.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

81.18.1 / 1981

81.19.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Desztilláló készülék. Bádogtalpon álló, oldalcsapos, hengeres üvegtartály,
elkeskenyedő száján rézfoglalat, melyből 3 rézcső áll ki függőlegesen,
közülük kettőn csappal. Ezekhez kapcsolódik a felső rész: nyitott,
hengeres üvegtartály, rézfoglalatban. A Soproni Leánygimnáziumból.

1930-1940

1

Üveghenger, benne két vékony üvegcsővel. Az egyik egy L alakban
meghajlított cső, amely a henger alsó részén, oldalt lévő nyíláshoz
gumidugóval van rögzítve, felső vége pedig a henger száját lezáró fadugó
közepébe fúrt lyukba. A másik a fadugóból kiinduló egyenes cső. A
Soproni Leánygimnáziumból.

1960-1970

1930-1940

81.20.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Rozsdás, háromlábú vasállványhoz kettős vasbilinccsel rögzített kettős
üveghenger alul meghajlított üvegcsővel összekötve. A baloldali henger
felső vége zárt, hagyma alakú, fehér porral kitöltve és fémelektród ágazik
ki belőle. A jobboldali henger felül nyitott, alul üvegcsap ágazik ki belőle.
Az állvány aljához kis, téglalap alakú vas "tálca" van rögzítve. Az állvány
az 1930-as évekből, az üvegrész esetleg fiatalabb. A Soproni
Leánygimnáziumból.

81.21.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

1

Téglalap alakú vastalppal rendelkező vasállványhoz rögzített tölcséres
üvegeszköz, a tölcsér aljában két kék üvegérintkezővel (?), aljából
vashuzal ágazik ki. A Soproni Leánygimnáziumból.

1930-1940

81.22.1 / 1981

laboratóriumi eszköz / iskolai

3

Csavarral szabályozható, három vaslemezkéből és két vaspálcikából
összeállított kettős gumicső-szorító. Hoffmann-szorító. A Soproni
Leánygimnáziumból.

1960-1970

82.1.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Rézlemezből hajlított és forrasztott Segner-kerék: hengeres középrészből
két, átellenesen kiágazó, végén összeszűkülő, hajlított rézcsővel. Egy
palackra helyezve a kiáramló gőz körbeforgatta. A Soproni Evangélikus
Tanítóképző anyagából.

1920-1940

82.2.1-5 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

5

Dugófúró-sorozat. 5 db-ból álló sárgaréz dugófúró-sorozat: végén
kiszélesített hengeres testű eszközök, másik végükön két átellenes,
vízszintes helyzetű karral. Nagyság szerint egymásba illeszthetők. A
Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

1930-1940

1920-1940

82.3.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Mérlegserpenyő-tartó. Két, keresztalakban szétnyitható, felhajlított végű
sárgaréz pánt, az alsó pánt közepén rézkorongból kiálló akasztó
kampóval. Tartója a pánt végébe csavarozott vashuzal. Mérleg
serpenyőjét tartotta. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

82.4.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Izzófoglalat. Hengeres testű izzófoglalat, bordázott porcelán előtéttel,
nagyteljesítményű (300 W) izzólámpához. A Soproni Evangélikus
Tanítóképző anyagából.

82.5.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Leydeni palack része. Leydeni palack belső fegyverzete: felülről is zárt
alumíniumpohár, közepéből kiinduló, végén ívelt vashuzallal. A huzal
végén kis alumíniumgömb. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1920-1940

82.6.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Üvegrúd. Zöld öntött üvegrúd, végén hengeres fanyéllel, a nyél fölött
fekete és piros festéssel. Elektrosztatikai kísérletekhez használható.

1920-1940

1

Vízipumpa. Vízi buzogány pumpája: tömör üvegrúd, egyik végén karikába
visszahajtva, másik végén textilanyaggal körbetekerve, alja kihajlik és belül
üreges. A nyomás terjedésének (Pascal-törvény) demonstrálására
szolgáló eszköz része volt. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1920-1940

1950-1960

82.7.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

82.8.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Hengeres üveg demonstrációs hőmérő, fehér-zöld papírskálával. Felső
végén alumíniumtartó és karika. Vége törött, a jelzőfolyadék hiányzik.
Iskolai leltári száma: 181/1953. A Soproni Evangélikus Tanítóképző
anyagából.

82.9.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Hengeres keménypapír testű kézi textil lupe, végén csavaros fafoglalattal
és kis üveglencsével. Testén négyzetes fa tartórésszel és esztergált
fakarikával. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1940-1950

82.10.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Szigetelő állvány. Esztergált fatalpra helyezett zöldes árnyalatú öntött
üvegrúd, felső végén átfúrt fa csatlakozóelemmel. A talp alján kiálló
csavarmenetes rész arra mutat, hogy az állvány egy nagyobb eszköz
része lehetett. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

82.11.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Vastörő alkatrésze. Mindkét végén kampósan meghajlított, négyzetes
keresztmetszetű vasrúd, Tyndal-féle, a hőtágulást demonstráló készülék
része. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1950

82.12.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Üreges réz félgömbbe rögzített rézrúd, vége egyenesre elvékonyítva és
visszahajlítva. Rendeltetése kérdéses. A Soproni Evangélikus Tanítóképző
anyagából.

1930-1940 (?)

82.13.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Üreges vascső, egyik végén kerekes szabályozó szerkezettel.
Rendeltetése kérdéses. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1940-1950 (?)

82.14.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Lapkondenzátor. Félkör, ill. téglalap alakú alumíniumlemezekből álló,
változtatható lapkondenzátor. Rádióból van kiszerelve, ahol a hangoláshoz
volt szükséges. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1950

82.15.1 / 1982

82.16.1 / 1982

82.17.1 / 1982

82.18.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

kísérleti eszköz / iskolai

kísérleti eszköz / iskolai

kísérleti eszköz / iskolai

1

Tolóellenállás. Finoman állítható tolóellenállás: fémhengerre tekercselt
vashuzal, előtte rúdon mozgatható réz tolófej, amely a huzal tetszőleges
pontjához illeszthető. Ennek beállítása az előtte levő skálán olvasható le. A
henger végén is van a beállításhoz való skála. A henger hajtókarja
hiányzik, az előtte levő rúd pedig a tartófej forrasztásánál eltört. Az egész
szerkezet egy 2.2 cm vastag falapra van szerelve. Gyártó: Calderoni és
társa, Budapest. Elnevezése: Kohlrausch-mérődob. A Soproni
Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

1

Kryptoszkóp ernyője. Fakeretbe helyezett, üveglappal fedett, sárgászöld
színű, BaSO4 bevonatú, téglalap alakú ernyő. Rövidebb oldalainak
közepén 1-1 csavar szolgált a felerősítésre. Kryptoszkóp (röntgen-kamra)
ernyője volt. Valószínűleg német gyártmány. Hátulján felirat: Vor Warme
und unnötigen Roentgenstrahlen zu schützen! A Soproni Evangélikus
Tanítóképző anyagából.

1920-1930

1

Állvány. Feketére festett fából készült sín, melyben két, rézcsavarral
rögzíthető, laprugóval ellátott, kerek végződésű tartó van. Közepén
csatlakoztatásra szolgáló rézcső, rajta műanyag koronggal. Ennek
peremén és a sín egyik oldalán érintkezést biztosító fémlemezke húzódik.
Valószínűleg kisülési csövet tartó állvány. A Soproni Evangélikus
Tanítóképző anyagából.

1880-1890

1

Csekő-elektroszkóp. Öntöttvas háromlábon bakelit foglalatba helyezett
hengeres fémrúd végén fémgömbbel. A rúd felső harmadán vízszintesen
kiágazó, gömbös végű, hajlított fémhuzal. Csekő-féle elektroszkóp
alkatrésze. Kora: 1940-es évek, a háromláb korábbi (19-20. század
fordulója). A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1940-1950

1890-1920

82.19.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Szigetelőláb elektroszkóphoz. Öntöttvas háromlábon rézfoglalatba
helyezett hengeres üvegrúd, felső végén is hengeres rézfoglalattal,
melyből gömbös végű, végén meghajlított vízszintes fémhuzal ágazik ki.
Elektroszkóp alkatrésze. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

82.19.2 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Szigetelőláb elektroszkóphoz. Öntöttvas háromlábon alumínium foglaltba
helyezett hengeres üvegrúd, felső végén is hengeres alumínium foglalattal,
melyből gömbös végű, közepén meghajlított vízszintes fémhuzal ágazik ki.
Elektroszkóp alkatrésze. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1910-1930

1

Szigetelőállvány. Kerek réztalpon rézfoglalatba helyezett, zöldes színű
öntött üvegrúd, alsó és felső végén csavarokkal állítható rézfoglalat,
melyből hengeres réztartó ágazik ki. Fémszikra-spektrumok előállítására
szolgáló készülék állványa, a tartókba két fémcsúcsot lehetett illeszteni. A
Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1860-1890

82.20.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

82.21.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Síkkondenzátor lemeze. Három gömblábon álló, lekerekített élű, kerek
fakeretbe helyezett alumíniumlemez, mely alá csavaros rézhurokkal
ellátott alumíniumcsík fut oldalról be. Rendeltetése: elektromos érintkező
lemez, valószínűleg síkkondenzátor egyik lemeze. A Soproni Evangélikus
Tanítóképző anyagából.

82.22.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Fadobozba helyezett, oldalról fapöcökkel forgatható kerek fakeretbe
helyezett tükör. A tartódoboz elején nagyobb, lekerekített végű, két oldalán
kis téglalap alakú nyílás. Esetleg vetítő tükre vagy periszkóp alsó része
volt. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

82.23.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Négyzetes faállványba épített szigetelő tartón elhelyezett hengeres bádog
konzervdoboz. Házilag barkácsolt eszköz (elektromos serleg) az
elektromos töltések elhelyezkedésének bemutatására. A Soproni
Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1950-1970

1

Fafogantyúval ellátott rézrúd, melynek végén két, ék alakban bevagdosott
szélű, feketére festett vas "szárny" helyezkedik el, ezek összecsukhatók. A
rúd közepén korong alakú foglalatból erre merőleges vasrúd ágazik ki.
Rendeltetése ismeretlen. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

1

Gömbösvégű rézrúdon elhelyezkedő vízszintes, lekerekített végű
vaslemezkék (2 db), melyek végébe cérnáról lelógó két vasgolyó van
fűzve. Rendeltetése ismeretlen. A Soproni Evangélikus Tanítóképző
anyagából.

ismeretlen

82.24.1 / 1982

82.25.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

kísérleti eszköz / iskolai

1930-1950

1930-1940 (?)

82.26.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

2

Elektrolizáló cella. Két rézérintkezővel ellátott, kerek vastalpon álló
vasállvány, felső részén két vízszintes, csavarral rögzíthető tartóval,
melyek közül az alsóban két, parafadugóval rögzített elektród van. A felsőn
házilag rászerelt zseblámpaizzó-foglalat. A talpon levő érintkezőkből
vezeték fut az elektródokhoz, ill. az izzófoglalathoz. Kora: korábbi
alkatrészekből az 1940-es években szerelhették össze. A Soproni
Evangélikus Tanítóképző anyagából. Hozzátartozik egy törött
szénelektród.

82.27.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Nyelvsíp modell. Négyzetes alapú fakeretbe foglalt sípmodell hengeres
fafúvókával. A rezgő nyelv, mely rézből készült, kiemelhető. A fadoboz
három oldalán téglalap alakú üvegablak van. A Soproni Evangélikus
Tanítóképző anyagából.

1920-1940

82.28.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Kétoldalt nyitott fakeretbe szerelt, patkó alakú vasmagra tekercselt
rézhuzal, kétoldalt a keretből kivezetve. Rendeltetése: elektromágnes. A
Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

82.29.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

3

Szánka-induktor. Fadobozba helyezett, kivehető falapra szerelt induktor,
rézérintkezőkkel. Középrésze mozgatható. Dubois-Reymond-rendszer
szerint. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1880-1890

82.30.1 / 1982

82.31.1-2 / 1982

82.32.1-3 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

kísérleti eszköz / iskolai

kísérleti eszköz / iskolai

1

Rézkeretbe és rézfoglalatba helyezett két párhuzamos üvegcső, középen
ezekkel összekötött rézcsővel, amelyre 3.5 cm széles rézlap van
forrasztva, mm-es beosztással. Rendeltetése ismeretlen. A Soproni
Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940

2

Fanyélre szerelt, rézfoglalatba csavarozható fémrúd, tetején üreges, felül
nyitott fémgömbbel, mely gyapottal van kitöltve. A másik fej ezzel teljesen
megegyezik. Ismeretlen rendeltetésű eszköz tartozéka. A Soproni
Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1930-1940 (?)

3

Elektroszkóp. Sínszerűen kiképzett fatalpon mozgatható két üveg
szigetelőállvány, tetejükön egyik végén lekerekített rézhengerrel, melyről
2-2 rézkarikára szerelt papír golyópár lóg le. Rendeltetése: elektroszkóp, a
töltésmegosztás demonstrálására. Készítette: W. J. Rohrgeck"s Nachf.,
Wien. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1920-1940

1920-1930

82.33.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Frick-lejtő. Összehajtható favázra szerelt, egymásra helyezhető, szabadon
forgó két fahenger. Az alsó falap elkeskenyedő végén függőleges
rézkerék. Ún. Frick-lejtő, a hengerek közé helyezett különböző szögű
ékekre ható erő tanulmányozására. A húzóerőt a rézkerékre függesztett
súlyok biztosították. A Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

82.34.1 / 1982

kísérleti eszköz / iskolai

1

Két szétnyitható, ívelt, gömbös végű, rézrúdra szerelt, rézfoglalatba
helyezett öntött üvegrúd. Elektrosztatikai kísérletekhez használták. A
Soproni Evangélikus Tanítóképző anyagából.

1920-1940

83.1.1 / 1983

palatábla

1

Téglalap alakú, sarkain lekerekített fakeretbe helyezett palatábla, egyik
oldalán négyzetrácsos, a másikon vonalas beosztással. Tetején, középen
átlyukasztva.

1920-1940

83.1.2 / 1983

palavessző

1

83.2.1 / 1983

emléktárgy / soproni bögre

1

83.3.1 / 1983

persely

1

Katonafej formájú színes porcelánpersely, nyakánál kék zubonnyal, fején
fekete sapkával, melynek piros színű tetején 4 cm hosszú nyílás van a
pénz bedobására. Sapkarózsája letörött.

1910-1920

1917

1930-1940

Hengeres palavessző, színes papírbevonattal.
Hengeres testű, ívelt fülű fehér bögre. Oldalán a Várkerület Előkapukörnyéki részének és a Tűztoronynak a színes képével.

83.4.1 / 1983

emléktárgy / katonai, gyufa- és hamutartó

1

Löveg alkatrészeiből készített katonaemlék: hamutartója a löveg talpa, a
gyufatartó pedig a löveg kupakján áll. A hamutartó és a téglalap alakú
gyufatartó oldalán poncolt és vésett díszítés, a gyufatartón felirat: Emlék
a / Manajowi / Stellungból / 1917 Junius hó. Másik oldalán BS monogram.

83.5.1 / 1983

tábla / házszám

1

Ovális vas utcatábla, előlapja hajdan fehérre festett, rajta: Fasor-utca / 3 /
Allee-Gasse feketével festett felirat. Négy helyen átlyukasztva a
felerősítéshez.

1930-1940
1900-1910

83.6.1 / 1983

emléktárgy / soproni tányér

1

Rézlemezből domborított tányér, oldalán erezetes mintával, közepén
vékonyabb rézlemezből domborított díszítés: mérműves ablakkeretben
levő utcarészlet. A középrész szélén levélsor, ezen belül felirat: SOPRON /
CIVITAS FIDELISSIMA. Valószínűleg 1977-ből.

84.1.1 / 1984

terítő

1

Fehér vászonterítő, szegélyén végigfutó azsúrozott virágmintával. Széle
cakkos, azsúrozott.

84.1.2 / 1984

bútorszövet / darab

1

Fehér alapon szürke (ezüst?) és drapp sávokkal szőtt selyemszövet, a
sávok közt barna virág és gránátalma, ill. szürke (ezüst)
indamotívumokkal.

84.1.3 / 1984

zsebkendő

1

Fehér batiszt zsebkendő, szegélyén azsúrozással keretelt négyzetekben
hímzett virágmotívumokkal. Hasonló virágfüzér fut körbe ezeken belül is. A
zsebkendő sarkában ötágú koronával megkoronázott, fehérrel hímzett TG
(?) monogram.

84.1.4 / 1984

kendő / női

1

Háromszögletű fekete tüll női kendő, anyagába szőtt virág- és
indamotívumokkal. Valószínűleg török munka.

19. század vége

19. század vége

19. század vége

1977

19/20. század fordulója
19. század vége

1880-1890

84.1.5 / 1984

kendő / női

1

Téglalap alakú, fekete tüllkendő, két végén fekete selyemszállal hímzett
díszítés, mely "ciprusfa", koszorú és tulipánmotívumokból áll. Középrészén
ritkásan hímzett fekete pöttyök. Rövidebb oldalain fekete selyemrojt.
Valószínűleg török munka.

84.1.6 / 1984

kendő

1

Téglalap alakú, fehér nagyszemű tüll kendő, három oldalán horgolt
csipkedíszítéssel, mely virág- és indamotívumokból áll.

84.1.7 / 1984

monogram / hímzett

4

Csepp alakú, fehér batiszt alapon hímzett MR monogramok. Tetejét kis
hímzett csokor, szegélyét azsúrozás díszíti.

19/20. század fordulója

85.1.1 / 1985

portré / J. S. Bach

1

J. S. Bachot (1685-1750) ábrázoló pasztellrajz után készített, barnás
tónusú fotó. A kép a zeneszerzőt mellig ábrázolja. Ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.1.2 / 1985

portré / G. F. Händel

1

G. F. Händelt (1685-1759) ábrázoló pasztell-mellkép után készített barnás
tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.3 / 1985

portré / Ch. W. Gluck

1

Ch. W. Gluckot (1714-1787) ábrázoló pasztell-mellkép után készített
barnás tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.4 / 1985

portré / J. Haydn

1

J. Haydnt (1732-1809) ábrázoló pasztell-mellkép után készített barnás
tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1878

85.1.5 / 1985

portré / A. Gretry

1

A. Gretryt (1741-1813) ábrázoló pasztell-mellkép után készített barnás
tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.6 / 1985

portré / L. van Beethoven

1

L. van Beethovent (1770-1827) ábrázoló pasztell-mellkép után készített
barnás tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.7 / 1985

portré / J. N. Hummel

1

J. N. Hummelt (1778-1837) ábrázoló olajfestmény (mellkép) után készített
barnás tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben. Aranyozott papír
passpartúrával.

1878

85.1.8 / 1985

portré / C. M. Weber

1

C. M. Webert (1786-1826) ábrázoló pasztell-mellkép után készített barnás
tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.9 / 1985

portré / F. Schubert

1

F. Schubertet (1797-1828) ábrázoló pasztell-mellkép után készített barnás
tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.10 / 1985

portré / L. Spohr

1

L. Spohr (1784-1859) zeneszerzőt, hegedűművészt ábrázoló olajfestmény
(mellkép) után készített barnás tónusú fotó. Ovális, rézborításos
fakeretben.

1878

85.1.11 / 1985

portré / D. F. Auber

1

D. F. Auber (1782-1871) operaszerzőt ábrázoló olajfestmény (mellkép)
után készített barnás tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben. Ovális
papír paszpartúrával.

1878

85.1.12 / 1985

portré / G. Donizetti

1

G. Donizettit (1797-1848) ábrázoló litográfia (mellkép). Készítette: G.
Decker, nyomta: J. Rauh. Ovális, rézborításos fakeretben. Ovális
paszpartúrával.

1880-1890

85.1.13 / 1985

portré / V. Bellini

1

V. Bellinit (1801-1835) ábrázoló litográfia (mellkép). Készítette: G. Decker,
nyomta: J. Rauh. Ovális, rézborításos fakeretben. Ovális, aranyszélű
paszpartúrával.

1880-1890

85.1.14 / 1985

portré / F. Mendelssohn

1

F. Mendelssohnt (1809-1847) ábrázoló pasztell-mellkép után készített
barnás tónusú fotó. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.1.15 / 1985

portré / Ch. A. Adam

1

Ch. A. Adamot (1803-1856) ábrázoló, E. Felix által festett olajfestmény
(mellkép) után készített fotó. Készítette: F. Bruckmann. Ovális,
rézborításos fakeretben. Ovális, aranyozott szélű paszpartúrával.

1878

85.1.16 / 1985

portré / R. Volkmann

1

R. Volkmannt (1815-1883) ábrázoló barnás tónusú fotó (mellkép). Ovális,
rézborításos fakeretben.

85.1.17 / 1985

portré / G. Verdi

1

G. Verdit (1813-1901) ábrázoló olajfestmény (mellkép) után készített
barnás tónusú fotó. Készítette: F. Bruckmann. Ovális, rézborításos
fakeretben. Ovális, aranyszegélyű paszpartúrával.

1878

85.1.18 / 1985

portré / Báthy Anna

1

Bárhy Anna (1901-1966) operaénekesnőt színpadi öltözékben, kezében
könyvvel és zsebkendővel, térdig ábrázoló fénykép. Ovális, rézborításos
fakeretben. Ovális, aranyszegélyű paszpartúrával.

1930

85.1.19 / 1985

portré / G. Spontini

1

G. Spontinit (1774-1851) ábrázoló, E. Felix által festett olajfestmény
(mellkép) után készített barnás tónusú fotó. Készítette: F. Bruckmann.
Ovális, rézborításos fakeretben. Aaranyozott szegélyű paszpartúrával.

85.2.1 / 1985

portré / Zrínyi Miklós

1

Zrínyi Miklóst (1620-1664) ábrázoló mellkép. Ovális, rézborításos
fakeretben, széles, aranyozott paszpartúrával.

85.2.2 / 1985

portré / József Károly Lajos

1

József Károly Lajos főherceget (1833-1905) honvéd egyenruhában
ábrázoló barnás tónusú fotó. Rózsa- és levéldíszes, ovális, aranyozott
fakeretben.

1880-1890

1880-1890

19. század vége
1880-1890

85.2.3 / 1985

portré / Perényi Zsigmond

1

Perényi Zsigmondot (1783-1849) ábrázoló mellkép. Indás, levéldíszes,
aranyozott fakeretben.

1880-1890

85.2.4 / 1985

portré / Batthyány Lajos

1

Batthyány Lajost (1806-1849) ábrázoló mellkép. Inda- és levéldíszes,
aranyozott, ovális fakeretben.

1880-1890

85.2.5 / 1985

portré / Dessewffy Aurél

1

Dessewffy Aurélt (1808-1842) ábrázoló mellkép. Szőlőfürt és levéldíszes,
aranyozott, ovális fakeretben.

1880-1890

85.2.6 / 1985

portré / Lonovics József

1

Lonovics Józsefet (1793-1867) kalocsai érseket ábrázoló mellkép.Virágés levéldíszes, aranyozott, ovális fakeretben.

1880-1890

85.2.7 / 1985

portré / Teleki László

1

Teleki Lászlót (1811-1861) ábrázoló mellkép. Ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.8 / 1985

portré / Szemere Bertalan

1

Szemere Bertalant (1812-1869) ábrázoló mellkép. Ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.9 / 1985

portré / Nyáry Pál

1

Nyáry Pált (1806-1871) ábrázoló mellkép. Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.2.10 / 1985

portré / Zsedényi Ede

1

Zsedényi Edét (1804-1879) ábrázoló mellkép. Ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.11 / 1985

portré / Dessewffy Emil

1

Dessewffy Emilt (1814-1866) ábrázoló, barnás tónusú fotó (mellkép).
Rózsa- és levéldíszes, aranyozott, ovális, fakeretben, aranyozott szélű,
szürkés paszpartúrával.

1880-1890

85.2.12 / 1985

portré / Eötvös József

1

Eötvös Józsefet (1813-1871) karosszéken ülve ábrázoló kőrajz. Ovális,
rézborításos fakeretben, melynek üvege hiányzik.

1880-1890

85.2.13 / 1985

portré / Vay Miklós

1

Vay Miklóst (1802-1894) ábrázoló mellkép. Ovális, rózsa- és levéldíszes,
aranyozott fakeretben, melynek üvege hiányzik.

1880-1890

85.2.14 / 1985

portré / Bartal György

1

Bartal Györgyöt (1820-1875) ábrázoló mellkép. Ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.15 / 1985

portré / Somssich Pál

1

Somssich Pált (1811-1888) ábrázoló, félalakos, barnás tónusú fotó. Ovális,
rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.2.16 / 1985

portré / Ghyczy Kálmán

1

Ghyczy Kálmánt (1808-1888) ábrázoló mellkép, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.2.17 / 1985

portré / Csengery Antal

1

Csengery Antalt (1822-1880) ábrázoló mellkép, ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.18 / 1985

portré / Lónyai Menyhért

1

Lónyai Menyhértet (1822-1884) ábrázoló mellkép, ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.19 / 1985

portré / id. Andrássy Gyula

1

Id. Andrássy Gyulát (1823-1890) ábrázoló, barnás tónusú fotó (mellkép).
Virág- és gyöngysordíszes, ovális, aranyozott fakeretben, aranyozott szélű
paszpartúrával.

1880-1890

85.2.20 / 1985

portré / Szlávy József

1

Szlávy Józsefet (1818-1900) ábrázoló, félalakos, barna tónusú fotó.
Ovális, rézborításos fakeretben, aranyszegélyű fehér paszpartúrával. A
fotót készítette: Ellinger Ede kir. udv. fényképész.

1880-1890

85.2.21 / 1985

portré / Horváth Boldizsár

1

Horváth Boldizsárt (1822-1898) ábrázoló, félalakos, barna tónusú fotó.
Ovális, rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.2.22 / 1985

portré / Josipovich Imre

1

Josipovich Imrét (1834-1910) ábrázoló, barnás tónusú fotó (mellkép).
Ovális, rézborításos fakeretben, aranyszegélyes paszpartúrával.
Készítette: Kalmár P. udvari fényképész, Budapest.

1890-1900

85.2.23 / 1985

portré / Kállay Béni

1

Kállay Bénit (1839-1903) ábrázoló, félalakos, barnás tónusú fotó. Ovális,
rézborításos fakeretben, aranyszegélyes fehér paszpartúrával.

1880-1890

85.2.24 / 1985

portré / Baross Gábor

1

Baross Gábort (1848-1892) ábrázoló, barnás tónusú fotó (mellkép). Ovális,
rézborításos fakeretben.

1880-1890

85.2.25 / 1985

portré / Szilágyi Dezső

1

Szilágyi Dezső igazságügyminisztert (1840-1901) ábrázoló, barnás tónusú
fotó (mellkép). Ovális, rézborításos fakeretben.

1890-1900

85.2.26 / 1985

portré / Széchenyi Béla (?)

1

Széchenyi Bélát (1837-1918) ábrázoló, félalakos, barnás tónusú fotó.
Ovális, rézborításos fakeretben, fehér paszpartúrával.

1890-1900

85.2.27 / 1985

portré / Mailáth György

1

Mailáth Györgyöt (1818-1883) ábrázoló mellkép, ovális, rézborításos
fakeretben, aranyszegélyes paszpartúrával.

1880-1890

85.2.28 / 1985

portré / ifj. Szőgyény-Marich László

1

ifj. Szőgyény-Marich Lászlót (1840-1916) ábrázoló mellkép (könyvből
kivágott illusztráció). Ovális, rézborításos fakeretben.

1890-1900

85.2.29 / 1985

portré / Széll Kálmán

1

Széll Kálmánt (1843-1915) ábrázoló fotó (mellkép). Ovális, rézborításos
fakeretben, aranyozott szegélyű paszpartúrával.

1880-1900

85.2.30 / 1985

portré / Khuen-Héderváry Károly

1

Khuen-Héderváry Károlyt (1849-1918) ábrázoló mellkép (könyvből kivágott
illusztráció). Ovális, rézborításos fakeretben.

1890-1900

85.2.31 / 1985

portré / Wekerle Sándor

1

Wekerle Sándort (1848-1921) ábrázoló fotó (mellkép). Ovális, rézborításos
fakeretben.

1890-1900

85.2.32 / 1985

portré / Sennyey Pál

1

B. Sennyey Pál országbírót (1824-1888) ábrázoló félalakos fotó, barnás
tónusú. Ovális, rózsákkal és levelekkel díszített, aranyozott fakeretben,
aranyszegélyes szürke paszpartúrával.

1880-1890

85.2.33 / 1985

portré / Barkóczy János

1

Barkóczy Jánost (1807-1872) (kir. főudvarmester) ábrázoló mellkép,
ovális, rézborításos fakeretben, keskeny, aranyszegélyes paszpartúrával.

1880-1890

85.2.34 / 1985

portré / Andrássy György (?)

1

Andrássy Györgyöt (1797-1872) ábrázoló mellkép, ovális, rézborításos
fakeretben.

1880-1890

85.2.35 / 1985

portré / Apponyi György

1

Apponyi Györgyöt (1808-1899) ábrázoló mellkép, ovális, rézborításos
fakeretben. Szürke, aranyszegélyes paszpartúrával.

1880-1890

85.2.36 / 1985

portré / Tisza István

1

Tisza Istvánt (1861-1918) ifjúkorában ábrázoló, barnás tónusú fotó
(mellkép). Keret nélkül.

1890-1900

85.3.1 / 1985

portré / Ferenc József

1

I. Ferenc Józsefet (1830-1916) ifjúkorában ábrázoló, barnás tónusú fotó
(mellkép). Ovális bordázattal és gyöngysorral díszített, rézborításos
fakeretben.

1860-1880

85.3.2 / 1985

portré / Erzsébet királyné

1

Erzsébet királynét (1837-1898) ábrázoló, barnás tónusú, félalakos fotó.
Ovális, bordázattal és gyöngysorral díszített, rézborításos fakeretben.

1860-1880

85.4.1 / 1985

portré / Benedek Lajos

1

Benedek Lajos táborszernagyot (1804-1881) egyenruhában ábrázoló,
félalakos, barnás tónusú fotó. Ovális, virág- és levéldíszes, aranyozott
fakeretben, barna paszpartúrával.

1870-1880

85.5.1 / 1985

portré / dr. Hoffmann Pál

1

Dr. Hoffmann Pál egyetemi tanárt (1830-1907), római jogászt ábrázoló
mellkép: üveglapra készített barnás tónusú fotó mögött színes akvarell
kétrétegű kép. Készítette: Heller József.

1870-1890

85.6.1 / 1985

portré / Hild Károly

1

Hild Károly soproni kőfaragómestert (1812-) ábrázoló barnás tónusú fotó
(mellkép). Ovális, levéldíszes, aranyozott fakeretben, aranyszegélyes fehér
paszpartúrával.

1880-1890

1

Munczy Lajos soproni hegedűművészt (+1910) ábrázoló fotó: a művész
egy neoreneszánsz búrorokkal berendezett szobában, egy karosszék
karfáján ül, hangszerével a kezében, díszmagyar ruhában. A fénykép New
Yorkban készült. Sima, barnára pácolt fakeretben.

1900

1

Hét brennbergi bányászt ábrázoló fotó, közöttük vannak az 1909-es sztrájk
vezetői is. Álló sor: Jelen Lajos, Wiheleil (?) Rezső, Modrian János,
Muschich Antal. Ülő sor: Kcernik Ferenc, Becher Ferenc, Kolessar
Tamás. Fotó leltári szám: F.9355.

1900-1910

1903

85.7.1 / 1985

85.8.1 / 1985

portré / Munczy Lajos

fénykép / brennbergi bányászok

85.8.2 / 1985

fénykép / brennbergi bányászok és bányavasút

1

Sínen álló lapos platójú bányavasúti kocsit ábrázoló fotó, mögötte öt
munkaruhás bányász, csákány nyelére támaszkodva. Köztük Jagler Károly
apja, Jagler János. Kora: 1903. Hornyolt díszű, hajdan aranyozott
fakeretben. Fotó leltári száma: F.11298.

85.9.1 / 1985

portré / Maria von Vetsera (?) soproni hölgy (?)

1

Maria von Vetserát (1871-1889) ??? ábrázoló fotó (mellkép). Öltözete:
fehér, virágdíszes ruha és fehér kendő. Rácsozott díszű, belül
rézszegélyes, ovális barna fakeretben.

1900-1910

85.9.2 / 1985

portré / Rudolf trónörökös

1

Habsburg Rudolfot (1858-1889) ábrázoló fotó (mellkép). Öltözete:
zsinóros mente. Rácsozott díszű, belül rézszegélyes, ovális barna
fakeretben.

1900-1910

86.1.1 / 1986

alsónadrág / férfi

2

86.1.2 / 1986

hálókabát / női

1

86.1.3 / 1986

alsónadrág / női

1

Fehér rövidszárú női alsónadrág, két oldalán csípőig "sliccel", aminek két
széle szegve van. Derekába pertli behúzására alkalmas övrésszel.
Hátuljában pirossal hímzett H monogram.

20. század eleje

86.1.4 / 1986

alsónadrág / női

1

Fehér rövidszárú női alsónadrág, két oldalán szegett szélű, csípőig leérő
"sliccel". Derekán pertli behúzására alkalmas övrésszel.

20. század 1. fele

86.1.5 / 1986

alsónadrág / női

1

Fehér rövidszárú női alsónadrág, két oldalán csípőig "sliccel". Szárán
horgolt csipkeszegély.

20. század 1. fele

Fehér vászon, hosszúszárú férfi alsónadrág cérnagombokkal.
Női fehér hálókabát, elején gépi cikkcakk hímzéses mintával, 4 gombbal
(műanyag), hosszú ujjú, a végén ugyanaz a hímzés.

20. század eleje
20. század eleje

86.1.6 / 1986

hálóing / női

1

Fehér, rövidujjú, kb. térdig érő női hálóing. Mellrészig gombos, 3 gombbal.
Elején apró piérésszel díszítve, csipkével szegve. Ujja fodros.

20. század eleje

86.1.7 / 1986

alsószoknya / női

1

Fehér vászon, derekában húzott, egyik oldalán "slicc". Derekára varrva 2
db, 64 cm hosszú vászonszalag.

20. század eleje

86.1.8 / 1986

hálókabát / női

1

86.1.9 / 1986

fürdőruha / férfi

1

86.1.10 / 1986

sapka / női

1

86.1.11 / 1986

kalap / női

1

Szürke, női filckalap. Szürkésbarna ripszszalaggal körbe díszítve. Jobb
oldalán madártoll-dísz.

20. század eleje

86.1.12 / 1986

táska / női

1

Fehér, vászon női táska. Egyik oldalán azsúr mintával. Felső részén 4 db
csont karikába fűzött zsinór zárta össze.

20. század eleje

86.1.13 / 1986

törülköző

1

Fehér, vászon, anyagában szőtt mintás törülköző. Két végén piros
keresztszemes hímzés és rojt.

20. század eleje

86.1.14 / 1986

kézelő

1

Fehér csipkekézelő, leveles mintával. Egyik felén gumival összehúzva.

20. század eleje

Fehér, hosszúujjú flanell női hálókabát. Gallérján és két ujja végén piros
slingeléssel díszítve. Elején jobb oldal T monogram.
Középkék színű, egybeszabott, vállpántos férfi fürdőruha.
Sötét és világosbarna mintával horgolt női sapka. Széle kívülről filccel van
szegve, belseje sárga selyemmel bélelve.

20. század eleje
20. század közepe
20. század eleje

86.1.15.1-2 / 1986

táncruha

2

Eredetileg egybe varrott, de derekánál szétfejtett táncruha. Anyaga
aranysárga selyem. A szoknya alja 20 cm fekete tafttal szegve. Felsőrész
elején és vállán azonos mintával fekete csipkére varrt gyöngyhímzés,
nyakkivágása V alakú, körülötte fekete gyöngy cikk-cakk díszítés.

86.1.16 / 1986

polccsík

1

Polc díszítésére használt fehér batiszt csík, alján 5 cm széles horgolt
szegéllyel.

20. század eleje

86.1.17 / 1986

gallér

1

Fehér horgolt csipkegallér. A horgolás mintája hasonlít a mente
zsinórozásához.

20. század eleje

86.1.18 / 1986

zsabó

1

Fehér csipke, féloldalasra varrva, szegélyén virágminta, tetején hozzávarrt
biztosítótű.

20. század eleje

86.1.19.1 / 1986

kézelő

1

Fehér csipke kézelő, melyet úgy varrtak a ruha ujjára, egyik felén
hálószerűen díszítve.

20. század eleje

86.1.19.2 / 1986

kézelő

1

Fehér csipke kézelő, melyet úgy varrtak a ruha ujjára, egyik felén
hálószerűen díszítve.

20. század eleje

86.1.20 / 1986

zsabó

1

Fehér tüll anyagból készült, legyezőszerűen hajtogatott zsabó. Közepén és
alján virágmintás horgolás.

20. század eleje

86.1.21 / 1986

falvédő

1

Fehér vászon falvédő. Három oldalán vászoncsíkra hímzett, szálöltéssel
varrt piros hímzés. Egyik oldalán 5 db karika, amely falra való
felakasztását szolgálta.

20. század eleje

86.1.22 / 1986

ruhadísz

1

Ruha felső gombjára akasztható horgolt dísz. Mintája százszorszépet
ábrázol.

20. század eleje

1930-1940

86.1.23 / 1986

gallér

1

Középen összevarrt, rózsaszínű gallér. Anyagában fehér szövött díszítés,
körben a szélén fehér horgolás.

86.1.24 / 1986

gallér

1

Két részből összevarrt, félkörös szabású fehér gallér. 4 sorban rávarrt
fehér ripszszalag. 6 gombbal és 6 patenttal kapcsolódik.

20. század közepe

86.1.25 / 1986

gallér / matróz-

1

Sötétkék, fakult, matrózgallér. 3 oldalán 3 fehér csíkkal. Nyakrészénél
eltérő színű és anyagú vászonszegés, 7 db gomblyukkal.

20. század közepe

86.1.26 / 1986

gallér / matróz-

1

Sötétkék, szögletes szabású matrózgallér. Szélén 3.5 cm széles
világoskék szegély. Sötétkék részén 5, a világoskék részén 2 db fehér
csík, sarkain hurkosan meghajlítva, fehér vászonnal bélelve. Nyakrészén 7
db gomblyuk.

20. század közepe

86.1.27 / 1986

mandzsetta / matróz

2

86.1.28 / 1986

nyakdísz

1

86.1.29 / 1986
86.1.30 / 1986

nyakkendő
nyakkendő

1
1

Sötétkék posztó matróz mandzsetta, négy fehér cikkal.
Ruha nyakának díszítésére használt aranysárga szalag. Mintásan szövött
ripszből, 3 fekete csíkkal. Két végén összevarrva.
Horgolt bordó nyakkendő, két végén kiszélesedik.
Drapp horgolt nyakkendő, két végén kiszélesedik.

20. század eleje

20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe

86.1.31 / 1986

nyakkendő

1

Fekete selyem, anyagában kockás mintás, két ágban lelógó, középen
csomóra kötve, a csomóba fűzve, két vízszintes szár, melyet az inggallér
alatt hátul kapoccsal lehetett összefogni. Fehér selyembéléssel. Cégjelzés:
Richter F. János Sopron Várkerület 111.

86.1.32 / 1986

nyakkendő

1

Szivárvány színűre szőtt selyemnyakkendő. Két szélén kiszélesedik.

20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe

20. század közepe

86.1.33 / 1986

nyakkendő

1

Fekete taft anyagból készült nyakkendő. Egyik vége V alakban
kiszélesedik, másik vége egyenesre varrva. Cégjelzés: Fischer Emil
Sopron.

86.1.34.1 / 1986

diáksapka

1

Fekete posztó diáksapka. Baloldalán 3 sárga zsinórral. Elején 1 db jelvény.
Jelzése: Á. G.

86.1.34.2 / 1986

jelvény

1

Nemzetiszínű szalaggal körbefont babérkoszorú. Középen fent ötágú
vöröscsillag, belül bordázott aranyháttér előtt fehér színű könyv és toll. A
toll két oldalán Á. G. (Állami Gimnázium).

1950-1960

86.1.35 / 1986

gallér

1

Fehér vászonból készült női gallér, középen összevarrva, elején 2-2 db V
alakú bevágás.

20. század közepe

86.1.36 / 1986

kézimunka

1

Fehér vászonra varrt, sötétkék horgolás. Három csík között
pókhálómintával horgolt kézimunka. Feltehetően szoknyák és falvédők
díszítésére használták. E darab két végén összevarrva.

20. század közepe

86.1.37 / 1986

gallér

1

Fehér vászongallér. Középen összevarrva, alul hullámos kiképzéssel.
Baloldalán 1 db patent.

20. század közepe

86.1.38 / 1986

nyakbetét

1

Fekete, selyem ruhabetét, nyakrésznél ívelten szabott, téglalap alakú,
nyakrésznél 1 db patent. Fehér vászonnal bélelt.

20. század közepe

86.1.39 / 1986

előke

1

Téglalap alakú, nyakánál ívelten kivágott gyermek előke. Kék
keresztmetszetes mintával, Jancsi és Juliska mesejelenettel. Szélén is kék
keresztszemes díszítés.

20. század közepe

86.1.40 / 1986

terítő

1

Fehér vászonterítő, azsúrozással és szövéssel díszített mintákkal. Szélén
körbe azsúrozva.

20. század közepe

86.1.41 / 1986

mandzsetta / matróz

2

Két darab kék mandzsetta. 3 db csíkkal. V alakú szabással. Mindegyik
mandzsettán 1-1 gomblyukkal.

20. század közepe

86.1.42 / 1986

mandzsetta / matróz

2

Két darab kék mandzsetta. 3 db csíkkal. Fehér vászonna bélelve. A csíkok
V alakban vannak felvarrva.

20. század közepe

86.1.43 / 1986

mandzsetta / matróz

1

Kék színű, 1 db matróz mandzsetta. 3 db csík V alakban felvarrva. Mindkét
végén 2-2 gomblyukkal.

20. század közepe

86.1.44 / 1986

mandzsetta

2

86.1.45.1 / 1986

szalvéta

1

86.1.45.2 / 1986

szalvéta

1

86.1.45.3 / 1986

szalvéta

1

Világoskék színű, fehér mintával szőtt szalvéta, szélén rojtos. Monogram:
egyik sarokban egymásba kapcsolódó C. B. 4.

20. század közepe

86.1.45.4 / 1986

szalvéta

1

Fehér színű damaszt szalvéta, fehérrel szőtt mintával. Széle rojtos.
Monogram: egyik sarokban C. B. 10.

20. század közepe

20. század közepe

Fehér színű, nagyon keskeny mandzsetta. Körben fehér slingeléssel, két
végén gomblyukkal.
Piros színű, fehérrel szőtt mintákkal. Szélén rojtokkal.
Világoskék színű, fehérrel szőtt mintával, szélén rojtokkal. Monogram:
egyik sarokban egymásba kapcsolódó C. C.

20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe

86.1.46 / 1986

mellény / férfi

1

Fűzöld gyapjú férfi mellény, hátrésze kétrétegű selyem, alul saját
anyagából készült szalaggal és csattal összefogva. Előrésze alul V
alakban szabott, "szövetkötéssel" készült. Gombolása mellett keskeny
horgolt csík húzódik. V alakú nyakkivágását, belső szegélyét és alját és 22 zsebét drapp nemezcsík szegélyezi. Jobb oldalán 7 db, drapp nemezzel
bevont gomb.

86.1.47 / 1986

sapka / autós

1

Khaki színű vászon férfisapka, sisak formájú, hátul nyakvédő résszel,
oldalt 1-1 patenttal záródó fülvédővel. Az áll alatt saját anyagából készült
szíj és fémcsat fogja össze. Barna szövettel bélelve.

20. század közepe

86.1.48 / 1986

sapka / férfi

1

Drapp trikóanyagból készült férfisapka, ívelt szabású nyakvédővel. Az áll
alatt gombbal megerősített, saját anyagából készült szíj és patentos
rézcsat fogta össze.

20. század közepe

1

Fehér, mintásan szövött pamutszövetből készített, ívelt szabású,
mellrésszel is rendelkező női kötény. A pamutszövet csíkokban
szálhúzással is díszítve. Oldalát és alját, valamint mellrészének tetejét
azsúrozással és varrott pöttyökkel díszített vászoncsík szegélyezi. Felül és
oldalt 2-2, saját anyagából készült, ill. vászonkötővel.

20. század közepe

86.1.49 / 1986

kötény / női

86.1.50 / 1986

kötény / női

1

Fehér, mintásan szövött és szálhúzással díszített pamutszövetből készült,
alul ívelt szabású, mellrésszel is rendelkező női kötény. Oldalát és alját,
valamint mellrészét azsúrozott virágmintákkal díszített vászon fodor, ill.
betét szegélyezi. Felül saját anyagából készült, oldalt vászon kötőkkel.

86.1.51 / 1986

blúz / női

1

Fekete dzsörzé rövidujjú női blúz, elején a gombolás mentén kétoldalt, a
gallérnál és ujjainak végén szál- és láncöltéssel hímzett fehér virágminta.
Gallérja keskeny fehér fodrozott dzsörzéből készült. Patentsorral záródik.

20. század közepe

86.1.52 / 1986

melltartó / gyermek

1

Fehér flanell melltartó, téglalap alakú szabással, vászon vállpántokkal. Elől
középen piros, hímzett H monogram. 4 cérnagombbal záródik.
Gyerekméret.

20. század közepe

86.1.53 / 1986

ruha / gyerek-

1

Rózsaszín, kockásan szövött vászon gyerekruha, vállban összeérő,
különszabott mellrésszel. A szoknya alja hullámosra vágva. Szélei fehér
csíkkal szegettek.

20. század közepe

86.1.54 / 1986

sapka / női

1

Fehér, műszálas, pókhálómintásan horgolt női sapka, szélén saját
anyagából 3 csíkkal. Baloldalára sötétkék-fehér-piros-szürke, fémkarikára
erősített műanyag dísz van felvarrva.

1960-1970

86.1.55 / 1986

alsónadrág / női

1

Fehér, hosszúszárú női alsónadrág, két oldalán szegett szélű, csípőig érő
"sliccel". Derekán két gyöngyházgombbal kapcsolódik. Szárai hullámosra
vágva, slingeléssel díszítve.

20. század közepe

86.1.56 / 1986

alsónadrág / női

1

Fehér, hosszúszárú női alsónadrág, két oldalán szegett szélű, csípőig érő
"sliccel". Derekán két cérnagombbal kapcsolódik. Szárain horgolt fehér
csipkedísz.

20. század közepe

86.1.57 / 1986

alsószoknya

1

Fekete női alsószoknya, hátul csípőn alul érő, szegett szélű "sliccel".
Derekán danubia szalaggal köthető meg. Alsó részén fodrozva, ill. rakottan
varrott. Alján szőrrojt.

20. század közepe

86.1.58 / 1986

ing / kisgyermek

1

Fehér kisgyermek ing, hosszúujjú, gallérján és ujja végén hullámos
slingeléssel díszítve. Nyakán pertlivel húzható össze.

20. század közepe

20. század közepe

20. század közepe

86.1.59 / 1986

blúz / gyermek

1

Fehér, boreásan szövött anyagú, hosszúujjú gyermekblúz, "matróz"
szabású gallérjának széle, a mellrésze a gombolás mentén két sorban és
ujjának vége fehér gépi csipkével díszítve. Jobb oldalán, 7
gyöngyházgombbal gombolódik. Alja fodrosan varrva.

86.1.60.1 / 1986

kesztyű / női

1

Sötétbarna, trikóanyagból varrott ötujjas női kesztyű, a kézfejen három
varrott csíkkal díszítve. Bélése drapp trikóanyag. Két-két kockásdíszű
fémpatenttal záródik.

1960-1970

86.1.60.2 / 1986

kesztyű / női

1

Sötétbarna, trikóanyagból varrott ötujjas női kesztyű, a kézfejen három
varrott csíkkal díszítve. Bélése drapp trikóanyag. Két-két kockásdíszű
fémpatenttal záródik.

1960-1970

86.1.62.1 / 1986

86.1.62.2 / 1986

mellény / férfi

gomb / ezüst

1

Sötétzöld posztó férfimellény, elöl V alakú nyakkivágással, 2-2 zsebbel.
Hátulja barna taftból készült, aljának közepén kivágással. Saját anyagából
készült pánt és fémcsat tartja össze. Bélése fekete csíkos fehér vászon.
Jobboldalán 8 db ezüstgomb. (Ld.86.1.62.2).

19/20. század fordulója

8

Kerek alapra forrasztott, áttört kúpos formájú gomb, felül 8 karéjos,
szögletes formájú virág, alatta 8 db csepp alakú keretben spirálvonalban
tekeredő vékony ezüsthuzal. Felvarrása az aljához forrasztott kerek
ezüstfüllel történt. Alján M. H. mesterjegy (Michael Heckenast, 1771-1823)
soproni mester. Vele átellenben Sopron város próbabélyegzője, 1806.
évszámmal. A 86.1.62.1 leltári számú mellényre utólag felvarrva.

1806

20. század eleje

86.1.63 / 1986

rövidnadrág

1

Velúrbőrből készült barna rövidnadrág ("vadásznadrág"), elején két
zsebbel, sliccére felgombolható középrésszel. Hátulján fenékig érő,
szegett szélű bevágás, gombbal kapcsolódó toldással. A gombok csontból
készültek, a szárak vgén is van 1-1. Zsebei mellett és szárán zöld hímzés.

86.1.64.1 / 1986

kabát / kosztüm-

1

Fekete lastex (vastag selyem) kosztümkabát. Elől kétoldalt 3-3, félbehajtott
ripszszalagból készített függőleges csík, és ilyen szalag díszíti a hosszú
ujjak végét is. Patentokkal záródik, de díszként fekete műanyag gombok is
vannak rávarrva.

20. század eleje

86.1.64.2 / 1986

szoknya / kosztüm-

1

Fekete lastex szoknya, kosztümhöz tartozik, földig érő, nem túl bő, harang
alakú szabással. Derekán párizsi kapcsokkal, hátul 4 patenttal záródik.

20. század eleje

86.1.65 / 1986

szoknya

1

Fehér, bordásan szőtt pamutszövetből készült szoknya, egyik oldalán
csípőig érő, szegett "sliccel" és zsebbel. Réz párizsi kapocspárral záródik.

20. század 1. fele

86.1.66 / 1986

ágyterítő

1

Mintásan szőtt (fonat, virág, meander stb.) pamutszövetből készített,
középen két részből összevarrt ágyterítő.

20. század közepe

20. század eleje

86.1.67 / 1986

kalap / női

1

Dróthálóra varrt, keményített vászonkalap, kiemelkedő középrésze körül
és karimáján sugarasan 7 sávban gyári csipkedíszítés. A középrészen a
csipke felett keményített vászonból készült rózsaszín művirágok sora, ami
körbeveszi a csipkéből varrt csokrot is. Karimája igen széles. Szecessziós.

86.1.68 / 1986

kalap / női

1

Feketére festett keskeny karimájú szalmakalap, középrésze körül fehér és
fekete ripszszalaggal díszítve. Belül is fekete ripszszalag fut körbe. Áll alatt
gumival.

1930-1940

86.1.69 / 1986

kalap / női

1

Fekete bársony női kalap, középrésze bordázottan varrott, jobb oldalán
saját anyagából készített szalagcsokor. Selyembéléssel.

1930-1940

86.1.70 / 1986

kalap / női

1

Bordó filcből összefércelt női kalap, bordó ripszszalaggal díszítve, mely
elől csokorban végződik. Hátulján a filcbe nyomott V alakú mintával.
Gumival az állhoz erősíthető.

20. század közepe

20. század közepe

86.1.71 / 1986

kalap / női

1

Rózsaszínre festett szalmából készült, magas középrészű női kalap,
karimáján ritka szövésű, hátul két ágban lelógó fekete csipkedísz és elől
két, fekete ripszszalagból kötött csokor. Beül bordó ripszszalag. Az állhoz
gumival erősíthető.

86.1.72 / 1986

kalap / női

1

Barna filcből készült, karima nélküli női kalap, jobb oldalán V alakban,
hurkosan felvarrt hasonló barna filcdarabbal. Belül barna ripszszalag.
Gumival az állhoz erősíthető.

20. század közepe

86.1.73 / 1986

kalap / női

1

Keményített kongréból készült, széles karimájú, lapos fehér női kalap,
középrésze körül csokorban végződő fekete ripszszalaggal. Belül fehér
ripszszalag.

20. század közepe

20. század közepe

86.1.74 / 1986

kalap / női

1

Sötétbarnára festett női szalmakalap, alacsony középrésszel, ekörül
csokorban végződő barna ripszszalaggal. Karimáját is ugyanilyen
ripszszalag szegélyezi, és belül is ez fut körbe. Gumival az állhoz
erősíthető.

86.1.75 / 1986

kalap / női

1

Fekete bársonyból készült, sapka formájú (karima nélküli) női kalap,
szegélye felett körbefutó, saját anyagából készült, fogazott csíkkal.
Belsejében fekete ripszszalag. Gumival az állhoz erősíthető.

20. század közepe

86.1.76.1 / 1986

kesztyű / női

1

Fehér szarvasbőrből varrt, ötujjas női kesztyű. Kézfején három varrott
vonallal díszítve. Tenyerén kivágott, az egyik darab patenttal, a másik
gyöngyházgombbal kapcsolódik össze.

20. század 1. fele

86.1.76.2 / 1986

kesztyű / női

1

Fehér szarvasbőrből varrt, ötujjas női kesztyű. Kézfején három varrott
vonallal díszítve. Tenyerén kivágott, az egyik darab patenttal, a másik
gyöngyházgombbal kapcsolódik össze.

20. század 1. fele

86.1.77 / 1986

kalap / női

1

Fehér filcből varrt, felhajló karimájú női kalap, középrésze körül csokorban
végződő fekete ripszszalag, és ilyen szegélyezi a karimát is. Jobb oldalán
két, pirosra festett és egy fehér toll díszíti.

20. század közepe

93.1.1-4753 / 1993

nyomdai klisé / Soproni Szemle

4753

20. század

96.1.1 / 1996

bélyegző

1

Téglalap alapú falapra ragasztott gumin: KIR. 103. HONVÉD
GÉPKOCSIZÓ NEHÉZ TÜZÉROSZTÁLY PÓTKERET
PARANCSNOKSÁG. Fanyél.

96.1.2 / 1996

bélyegző

1

Tízszögéletű falapra ragasztott gumin: SZ. K. SOPRON VÁROS
KAPITÁNYI HIVATALA, közepén címer.

96.1.3 / 1996

bélyegző

1

96.1.4 / 1996

bélyegző

1

96.1.5 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, téglalap alakú falapra ragasztott barna gumin: SOPRON
VÁROS ÉS VÁRMEGYE FORRADALMI DIKTATÚRÁJA.
Téglalap alakú falapra ragasztott gumin: RENDŐRI KARHATALOM.
Téglalap alakú falapra ragasztott gumin: RENDŐRI KARHATALOM
NYOMOZÓ OSZTÁLYA. A feliratból kivágtak, ennyi maradt belőle.

1930
1910 körül
1919
1940 körül
1945

96.1.6 / 1996

bélyegző

1

Téglalap alakú falapra ragasztott gumin: BESOROZANDÓ. Feketére
festett fa.

1940 körül

96.1.7 / 1996

bélyegző

1

Tízszögletű falapra ragasztott gumin: SZ. K. SOPRONI VÁROS
RENDŐRFŐKAPITÁNY. Kartonlapon kézírással: Igazi péld. 14. XII. 31. Uj
példány.

ismeretlen

96.1.8 / 1996

bélyegző

1

Négyzet alakú falapra ragasztott kör alakú gumin: LANDESVERBAND
DER KOMMUNISTISCHEN JUNGERBEITER. Középen: DEUTSCHWESTUNGARNS KREISLEITUNG OEDENBURG.

1919

96.1.9 / 1996

bélyegző

1

Négyzet alakú falapra ragasztott kör alakú gumin: Landesverband der
kommunistischen Jungarbeiter. Közepén: Deutsch West-ungarns
Ortsgruppe Oedenburg.

1919

96.1.10 / 1996

bélyegző

1

Négyzet alakú falapra ragasztott ovális gumin: Landesverband der
kommunistischen Jungarbeiter. Közepén: Deutsch Westungarns
Kultursektion.

1919

96.1.11 / 1996

bélyegző

1

Négyzet alakú falapra ragasztott ovális gumin: Landesverband der
kommunistischen Jungarbeiter. Közepén: Deutsch Westungarns Central
Sekretariat.

1919

96.1.12 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett téglalap alakú falapra ragasztott filcen, arra ragasztott
gumin: Az igazgató utólagos igazolása folytán a bírságolási határozatot
hatályon kívül helyezem. Irattárba. Sopron,

ismeretlen

96.1.13 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett téglalap alakú falapra kissé ferdén ragasztott gumin:
Végzés. A bíróság az eljárást magánvád hiányában a RBSZ 151. § 1. P.
alapján megszünteti. Ügyirat. Irattárba. Sopron

1930 körül

96.1.14 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett téglalap alakú falapra ragasztott filc, arra ragasztott gumin:
Fogyatkozás nélkül besorozandó.

1940 körül

96.1.15 / 1996

bélyegző

1

Barnára pácolt, nyele egy darabból van, kis bemélyedés könnyíti a fogást.
Felirata: Nyilvántartásunkba nem fordul elő, közelebbi adatok hiányában
illetősége meg nem állapítható. Sopron 19... évi .... hó ....n.

1910 körül

96.1.16 / 1996

bélyegző

1

Fekete alapon barna nyél. Az alap közepén ötágú csillag. A csillag
közepén sarló és kalapács.

96.1.17 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett körbélyegző. Felirata körben: I. sz. Üzemi Dolgozók
Általános Iskolája. Közepén címer, alatta: Sopron, Orsolya tér (ez később
került bele).

1958 körül

96.1.18 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fára ragasztott gumi. Felirata: Sopron II. Állami Óvoda.

1940 körül

96.1.19 / 1996

bélyegző

1

Nyéllel egybefaragott körbélyegző. Felirata: Sopron Város Áll. Ált. és
Középiskola. Középen címer, alatta: Gazdasági Igazgatósága.

1950-1956

1919

96.1.20 / 1996

bélyegző

1

Festetlen pácol fa. Felirata: Közép Állami Általános Iskola Igazgatójának...
Óvoda vezetőjének... Sopron.

1950 körül

96.1.21 / 1996

bélyegző

1

Festetlen faalap, gumibélyegző. Felirata: Soproni Állami Kereskedő
Tanonciskola. Oldalára ragasztva címke, felirata: Lanczkor József vésnök
és bélyegkészítő. Sopron, Újteleki u. 46.

1946 körül

ismeretlen

96.1.22 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, gumi. Felirata: Tétel. Sopron Város, S. Bánfalva,
S.kőhida, Brennbergbánya Áll. Ált. Iskoláinak Gazdasági Igazgatója.
Érvényes ... Ft ... fill. kifizetésére. Sopron 195... hó ... n. Gazdasági
igazgató.

96.1.23 / 1996

bélyegző

1

Pácolt faalap, gumi. A nyele nem hozzá tartozó. Felirata: Sopron Város
Állami Általános Iskola Gazdasági Igazgatója. Oldalán címke, felirata:
Lanczkor József vésnök és bélyegzőkészítő. Sopron, Újteleki u. 46.

ismeretlen

96.1.24 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, pácolt fa. Felirata: Sopron Thj. Város Állami Általános Iskoláinak
számadó Igazgatója. Érvényes ...Ft ... fill. bevétele/kiadása. Leltári sz ...
Anyagszáma ... Bevételezési. Kifizette: Sopron 19... hó ... n.

1940 körül

96.1.25 / 1996

bélyegző

1

Festetlen fa. Felirata: Sopron Város Áll. Ált. és Középiskolái Gazdasági
Igazgatója.

1950 körül

96.1.26 / 1996

bélyegző

1

96.1.27 / 1996
96.1.28 / 1996
96.1.29 / 1996
96.1.30 / 1996

bélyegző
bélyegző
bélyegző
bélyegző

1
1
1
1

96.1.31 / 1996

bélyegző

1

96.1.32 / 1996
96.1.33 / 1996
96.1.34 / 1996

bélyegző
bélyegző
bélyegző

1
1
1

96.1.35 / 1996

bélyegző

1

96.1.36 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa. A bélyegző felső felén egy kereszt látható. Felirata: A
harctéren szerzett sebesülés következtében a hazáért hősi halált halt.

1920 körül

96.1.37 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa. A bélyegző belső felén, középen kereszt. Felirata: A
harctéren szenvedett sebesülés következtében a hazáért hősi halált halt.

1920 körül

Nyéllel egybefaragott fa. Felirata körben: Sopron Város Állami Általános
Iskola. Középen címer, alatta: Gazdasági Igazgatója.
Festetlen fa, gumi. Felirata: Soproni Állami Kereskedelmi Iskola.
Feketére festett fa, gumi. Felirata: Sopron ... sz. Áll. Ált. Fiúiskola.
Pirosra festett fa, gumi. Felirata: Üzemi Dolgozók Általános Iskolája.
Pirosra festett fa, gumi. Felirata: Gazdaköri Titkár.
Feketére festett fa. Felirat körül kiemelkedő perem. Felirata: Az előadó
jelentkezzék a polgármesternél.
Feketére festett fa. Felirata: Soproni Magyar Szövetség Pénztára.
Feketére festett fa. Felirata: Jungarbeiter Vorstellung.
Feketére festett fa. Felirata: Kereskedelmi Betegszoba.
Feketére festett fa. A bélyegző belső részén egy kereszt van. Felirata: A
harctéren a hazáért hősi halált halt.

1950 körül
1940 körül
1950 körül
1950 körül
1940 körül
1940 körül
1942
1919
1920 körül
1920 körül

Feketére festett fa, a nyél félgömb alakú, tojásdad alakú gumi. Felirata
körben: A Soproni kath. Főgymn. könyvtára.
Feketére festett fa. Felirata: Soproni Papi vagyon Biztosi Hivatal.
Feketére festett fa. Felirata: Soproni Papi vagyon... Hivatal. Érk: Sopron,
19... hó ... n. Szám: ... drb. melléklet.

96.1.38 / 1996

bélyegző

1

96.1.39 / 1996

bélyegző

1

96.1.40 / 1996

bélyegző

1

96.1.41 / 1996

bélyegző

1

Barnáspirosra festett fa. Négyzet alapon nyolcszögletű gumi. Középen egy
alak, aki vele egymagasságú keresztet fog, feje fölött glória. Felirata
körben: Isteni Megváltó Leányai Szerzetesnők Társasága Sopron.

96.1.42 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, köralakú gumin felirat: Papi Vagyon ... Biztosa.
Középen: Sopron.

1919

96.1.43 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, a nyél végén gömb. Felirata: Soproni Kath. Kör 1865.
Középen: kereszt.

1865

96.1.44 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, a nyél végén gömb. Felirata körben: Soproni Protestáns
Egyesület. Középen: 1929.

1929

96.1.45 / 1996

bélyegző

1

Négyszögletes faalap, kerek gumi. Nyele nem az eredeti, feketére festett.
Felirata körben: külső sor: Sopron Város és Vármegye, belső sor:
Nyilvános Könyvtára. Sopron. Német nyelvű felirat: Öffentliche
Centralbibliothek der Stadt u. des Komitates Oedenburg. Középen: csillag.

1919-1945

96.1.46 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa. Felirata: Sopron Thj. Város Levéltára
Oklevélgyűjtemény ... szám.

1930 körül

96.1.47 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Szab. Kir. Város
Könyvtára. Középen: címer.

1930 körül

96.1.48 / 1996

bélyegző

1

96.1.49 / 1996

bélyegző

1

96.1.50 / 1996

bélyegző

1

96.1.51 / 1996

bélyegző

1

96.1.52 / 1996

bélyegző

1

96.1.53 / 1996

bélyegző

1

96.1.54 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a lakkozás kopott. A középen lévő címert kivágták.
Felirata körben: Soproni Állami Levéltár.

1960 körül

96.1.55 / 1996

bélyegző

1

Kör alakú gumi, deformálódott, a középen lévő címer felső fele le van
kopva. Felirata körben: Soproni Állami Levéltár.

1960 körül

Pirosra festett fa, egybe van faragva, a nyél gömbbe van faragva. Felirata:
Sopron Szab. Kir. Város Levéltára. Középen: címer.
Festetlen fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város Levéltára.
Festetlen, valamikor lakkozott fa. Felirata: Soproni Állami Levéltár. Sopron
Beloianisz tér 1. Pf. 82.
Festetlen fa, nyele nem eredeti, pirosra van festve. Felirata: Soproni Állami
Levéltár. Érkezett: 19... évi ... hó ... n Iktatószám: ... / 195... Melléklet: ...
db. Irattárba érkezett: 196... hó ... n.
Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Soproni Állami Levéltár.
Lakkozott, a használattól megkopott fa, a nyele egybe van faragva.
Felirata körben: Soproni Állami Levéltár. Középen: címer.

1940 körül
1919
1919

1940 körül

1930 körül
1940 körül
1960 körül
1950 körül
1960 körül
1956 körül

96.1.56 / 1996

bélyegző

1

Felirata: Győr-Sopron Megyei Levéltár Igazgatósága Soproni Levéltára.
9400 Sopron, Fő tér 1. Pf. 82. Tel: /99/ 12-198.

1970 körül

96.1.57 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Városi Közkönyvtár Sopron 1.
Postafiók 82.

1940 körül

96.1.58 / 1996

bélyegző

1

Festetlen fa. Felirata: Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Soproni
Levéltára 9400 Sopron, Fő tér 1. Pf. 82. Tel: /99/ 12-198.

1980 körül

96.1.59 / 1996

bélyegző

1

A nyél egybe van faragva. Felirata körben: külső sor: Győr-Moson-Sopron
Megyei Levéltári Igazgatóság, belső sor: Soproni Levéltára. Középen:
címer, alatta felirat: Sopron.

1992

1970 körül

96.1.60 / 1996

bélyegző

1

Kék színű műanyagalap, két hosszabb széle 1 cm magasan vissza van
hajlítva, eközé van ragasztva a nyél. Felirata: Győr-Sopron Megyei 1. sz.
Levéltár 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 13. Egy számla: 693-90737-0134.
Beszerzés: 2.

96.1.61 / 1996

bélyegző

1

Sárgarézből készült bélyegző, dátumbélyegzővel ellátott. Felirata körben:
Polgármesteri Hivatala Felülbélyegzé, középen: Sopron Thj. város 1959.
dec. 27.

1940 körül

96.1.62 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa. A nyél mozog. Felirata: Átvezetve. Ugyanennek a
birtokivnek ... Áthozva: ... oldalára/ról Lásd 19... évi ... sz változásról
Jegyzék ... tételszámát.

1940 körül

96.1.63 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Lefoglalva ... község elöljárósága csekk
száma ... sz által köztartozások miatt ... P ... f azaz ... pengő ... fillér Ha
akár a tulajdonos .... kelt ... 19 ... évi ... hó ... n.

1930 körül

1930 körül

96.1.64 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, textil és gumi ragasztva. Nyél vége ellapított gömb.
Felirata: Háztartási alap költségvetés ... tétele ... terhére/javára a jkv ...
alapján ... Oldalán címke, felirata: Iblovitz Andor Budapest. VII. Elasztikus
bélyegző.

96.1.65 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Nyél kis gömbben végződik. Felirata: Járási
Főjegyző Urnak.

1930 körül

96.1.66 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa. A nyél a végén kicsit kiszélesedik. Felirata: Utalás
kizárólag fejelésre.

1943 körül

96.1.67 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa. A nyél a végén kicsit kiszélesedik. Felirata: Utalás
kizárólag talpalásra.

1943 körül

96.1.68 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa. A nyél a végén kicsit kiszélesedik. Felirata: Hust ...
személy hadi üzemtől kap.

1915 körül

96.1.69 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, a nyél vége kis gömb. Felirata: Városi Tanács VB ...
Osztály Központi Int. Ellátmányszámla Sopron, Beloianisz tér 1. szám
MNB számla száma: 734...-36.

1960 körül

96.1.70 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, egybe van faragva a nyéllel, mely ugyanolyan hosszú,
mint a bélyegző alapja. A gumi szabálytalan alakú. Felirata: Kifizetendp a
háztartási költségvetés ... részletezés szerint. Sopron, 193... n.

1930 körül

1935 körül

96.1.71 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyél felül kissé kiszélesedik. Felirata: A
megrendelés szükségességét a felszámított árak helyességét és az
elvégzett munka illetve a leszállított áru kifogástalan állapotban való
átvételét igazolom ... dátum. A bélyegző oldalán címke, felirata: Pacher
Károly Miskolc Széchenyi u. 16. Telefon 8508.

96.1.72 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, szövet, gumi ragasztva. A gumi szabálytalan alakú.
Felirata: 2 P-ön aluli összeg behajtásra ki nem mutatható. Fél idézésre
nem jelent meg. Irattárba. Sopron.

1930 körül

96.1.73 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Töröltetett.

1940 körül

96.1.74 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett fa, lakkozott. Felül kissé kiszélesedik a nyél. Az oldalára
bekarcolva: Jegyző felirat. A bélyegző felirata: Községi körjegyző urnak.

1930 körül

1930 körül

96.1.75 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, fogantyúja egybe van faragva az alappal. Közepén
kétoldalt kis bemélyedés. A gumi kb. középre ragasztva, itt-ott kivágások
nyomai látszanak. Felirata: ... költségvetés terhére/javára tkv alapján P ...
fillér, azaz pengő fillér feljegyzett.

96.1.76 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, szabálytalan alakú gumi. Nyél közepén kis dudor, vége
lapított gömb. Felirata: kifizethető háztartási költségvetés ... terhére ...
részletezés szerint. Sopron, 19... n. Ügyosztály vezető.

1910 körül

96.1.77 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. A nyél kis gömbben végződik. Felirata: A Városi
Tanács kiutal: A pénzt, Alap ... tétele terhére ... H. lapon ... Ft ... f, azaz ...
Forint ... fillért. Sopron, 19...

1960 körül

96.1.78 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Fogantyúja külön van hozzáragasztva,
aminek közepén kis bemélyedés van. Felirata: Lezáratott az 19... évi ...
hó ... n ... órakor megkezdett váratlan pénztárvizsgálat alkalmából és ...
tételtől ...

1940 körül

96.1.79 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, valamikor lakkozott, a nyele egybe van faragva az alappal.
Felirata körben: külső sor: Sopron Város Tanács Végrehajtóbizottságának,
belső sor: Győr-Moson-Sopron Megyei III. Igazgatási Csop. Középen:
címer.

1950-1956

96.1.80 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, az alsó része téglalap alakú, nyele felül kissé
kiszélesedik. Felirata: közsegélyben részesül.

1940 körül

96.1.81 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, egybe van faragva a nyéllel, amely karcsú szárból áll
és gombalakban végződik. Felirata: Városi O. T. I. Nyilvántartó.

1930 körül

96.1.82 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett alap, 5.5 cm hosszú. Gumi csak a bélyegzőalap felső
részére és az alsó sarkára van ragasztva. A közepe üres. Felirata: A
polgármester megbízásából Városi Tanácsos.

1910 körül

96.1.83 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, valamikor lakkozott fa. Felirata: Tejjegy. Rajta külön rubrikák
láthatók.

1940 körül

1910 körül

96.1.84 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: Igazolom, hogy leírt baromfi
forgalomba hozatalának állategészségügyrendőri szempontból akadálya
nincs, továbbá, hogy a származási községben az elszállítás időpontjában
nem uralkodott ragadós baromfi betegség.

96.1.85 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre van ragasztva a gumi, amely 1-2 mm-rel
kisebb, mint az alap és körben kis pereme van. Felirata: Feljegyeztetett
a ... nyilvéntartás ... tételszám alatt Sopron, 195 ... évi ... hó ... n.

1950 körül

96.1.86 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Felirata: Az összeget ... számú PTP-i
számlára telepitem. /H. P./ ... jegyző.

1930 körül

96.1.87 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa. A nyél teteje lapos gömb. Felirata: Nem önellátók
részére.

1920 körül

96.1.88 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, az alap közepére gumi van ragasztva. A faalap szélén
régi ragasztás nyoma látható. A bélyegző írott betűkkel készült. Felirata:
Sopron 19 ... hó ... n. Tisztelettel előterjesztem Polgármester úr!

1900 körül

96.1.89 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, piros gumi középre ragasztva, szélén kis perem. Felirata:
Üzemi kifizetőhely Sopron Város Tanácsa.

1960 körül

1910 körül

96.1.90 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa. Fogantyúja kis téglalap alapú, középen bemélyedéssel.
Felirata: ... IKVI sz. az igazolványra jegyzett állatok közül a mai napon
megvásároltatott ... db új marhalevelek száma ... db Sopronbánfalva 191...
marhalevélkezelő. A bélyegző oldalán címke: Bienenstok Lipót és Fia
Budapest IV. Deák tér 23. Telefon: 16-40 sz.

96.1.91 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyél végén gömb, ebben díszszeg. Felirata:
Magyar Mérnök és Építési Egylet Soproni Osztálya.

1920 körül

96.1.92 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, valamikor lakkozott fa. A nyél végén kiszélesedik. Felirata: Ez
az iparjogosítvány a ... /19 K. SZ. M. számú leirat alapján adatott ki.

1940 körül

1910 körül

1940 körül

96.1.93 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett fa, közepére ragasztva a gumi. A nyél egybe van faragva
az alappal, középen egy bemélyedés. Felirata: kiadott Sopron Szab. Kir.
Város Gyámpénztárából a ... 19 ... számú Árvaszéki határozat alapján.
Sopron, 19 ... évi ... hó ... n.

96.1.94 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett fa. Nyele egybe van faragva az alappal. Felirata körben:
Sopron THJ Város Kisgyűlése.

96.1.95 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: A ... községi / városi / ... átruházási
jegyzőkönyv számú marhalevélen / marhaleveleken / feltüntetett és 193...
évi ... hó ...n levágott ... drb ... utáni husforg. adó lefizetésének igazolására
felmutatva ... A bélyegző oldalán címke, felirata: Bienenstok Lipót és Fia
Károly körut 28 / Városháza Telefon 31-810-26.

96.1.96 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, fogantyúja egybe van faragva az alappal, középen
kis bemélyedés. Felirata: ... / azaz ivvel a mai napon hitelesített. Sopron,
19... hó ...n.

1930 körül

96.1.97 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Felirata: Ezen panasz tárgyalására
határnapján ... kifizetik, melyre a felek megidéztetnek.

1910 körül

96.1.98 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Nyél gömbben végződik. Felirata: Sopron
Város és Vármegye Jármű ügyi Biztosa.

1919

96.1.99 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, valamikor lakkozott, erősen megkopott fa. A nyél egybe van
faragva az alappal. Felirata körben: Sopron THJ Város Nyilvántartója.
Középen: O. T. J.

1940 körül

96.1.100 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Felirata körben: Sopron Város és Vármegye
Népjóléti, középen: Biztosa.

96.1.101 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Oldalán bevésés: Főelad. Felirata:
Főszolgabíró urnak.

1930 körül

96.1.102 / 1996

bélyegző

1

Fémalapra gumi van ragasztva, nyele fa. Felirata alul: Concordia. Fölötte
kereszt, afölött egy címer felsőrésze, amit kivágtak, majd visszatettek.

1920 körül

96.1.103 / 1996

bélyegző

1

Lakkozott, valamikor festett, megkopott. A nyél nem eredeti, kijár. Felirata:
Özvegységben él és lakik Sopronban ... u. sz. alatt Sopron, 193... hó ... n.
A polgármester nevében a tanácsnak.

1930 körül

96.1.104 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: kilépést igazolja a Soproni I. J.
igazgatóság.

1940 körül

96.1.105 / 1996

bélyegző

1

Festetlen fa, ovális gumi. Felirata: Sopron Városi, középen: Tanács, alul:
Nyilvántartása.

1940 körül

96.1.106 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Felirata: Hadbavonult hozzátartozója!
Soronkivül beváltandó!

1941 körül

96.1.107 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: Községi elöljáróságnak. Oldalára
bekarcolva: elöljára

1930 körül

96.1.108 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott, nyele egybe van faragva. Felirata körben:
Magyar Függetlenségi Népfront Sopron Vármegye Nép Bizottsága.
Középen: címer, alatta Sopron felirat.

1949 körül

96.1.109 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: Várm. Alispán Urnak. Az oldalára
bekarcolva: Alispán.

1920 körül

1930 körül

1919

96.1.110 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott. Felirata: Szigorúan bizalmas! Előadó előadónak!

1940 körül

96.1.111 / 1996

bélyegző

1

Barnás-pirosra festett, lakkozott fa. A guminak külön kis pereme van.
Felirata: Sürgős.

1940 körül

96.1.112 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott körbélyegző. A nyele egybe van faragva az alappal.
Felirata körben: Soproni Ünnepi Hét 1954. ... -10 / október / középen:
Sopron Városi Tanács VB.

1954

1919

96.1.113 / 1996

bélyegző

1

Faalapra kör alakú gumi van ragasztva. A nyele valószínűleg nem eredeti,
mert feketére van festve. Felirata körben: Landesverband der
kommunistischen Jungarbeiter. Középen: Deutsch Westungarns
Centralleitung. Magyar fordítás: Kommunista Ifjúmunkások Országos
Szervezete Német-Nyugatmagyarországi Központi Vez.

96.1.114 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott. Felirata: Közsegélyben részesül.

1940 körül

96.1.115 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, valamikor lakkozott volt, fa alapra szivacs, gumi van ragasztva.
A nyele egybe van faragva az alappal. Felirata körben: Magyar
Függetlenségi Népfront. Középen: címer, alatta: Sopronmegyei Bizottsága.

1948-1949

96.1.116 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott. Nyele egybe van faragva az alappal. Felirata körben:
Sopron Város Tanácsa. Középen: címer, alatta felirat: Leltározó közege
végrehajtó bizottságának.

1950-1956

96.1.117 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa. Felirata: ... tétel alatt felvett egyén az 524.944/1947 B.
M. SZ. rendelet utasítása alapján lett összeírva. Nevezett a B. M. által
megküldött betűsoros névjegyzékben nem szerepel.

1947

96.1.118 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, nyele pirosra festett, lakkozott. Felirata: ... Tkv ...
lap ... Ft ... fillér, azaz ... forint ... fillér kifizetendő. Sopron, 19... számfejle

1920 körül

96.1.119 / 1996

bélyegző

1

96.1.120 / 1996

bélyegző

1

96.1.121 / 1996

bélyegző

1

96.1.122 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, szivacs, gumi ráragasztva. A nyele az alappal
egybe van faragva. Felirata körben: Sopron THJ Város Községi Bírósága.
Középen: címer.

1940 körül

96.1.123 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa, nyele egybe van faragva az alappal. Felirata
körben: Sopron Város Bejelentési Hivatala. Középen: címer.

1940 körül

96.1.124 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Igazolva az 12.740/1945. Korm. sz.
rendelet alapján ... Csapod.

ismeretlen

Festetlen, lakkozatlan fa. Felirata: Soproni Munkástanácsok
Intézőbizottsága.
Festetlen, lakkozott fa. Felirata: községi elöljáróságnak.
Festetlen, lakkozatlan fa. Nyele egy másik bélyegző nyele lehetett.
Felirata: Sopron Város Nemzeti Tanácsa Sopron.

1956-1957
1920 körül
1956

96.1.125 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, nyél nélküli. Felirata: II. Csoport az 12.740/1947.
Korm. sz. rendelet szerint. / Magyar Közlöny, 1947. nov. 9. 255. sz. A
hatósági élelmiszerellátásra jogosultaknak csoportokba sorolása. 2933.
old./

96.1.126 / 1996

bélyegző

1

Ovális rézlemez nikkelezve van, gumi ráragasztva. A nyele fa, feketére
festve. Felirata körben: Soproni Kath. Kör Könyvtára.

96.1.127 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, egybe van faragva az alappal. Felirata: 2027/
M. E. sz. 1913 A Vöröskereszt jelképével, továbbá a Vöröskereszt vagy a
Genfi kereszt elnevezésének használatáról /711. old. 8/ 5x90 lelt sz. kötet
Soproni Levéltár/

96.1.128 / 1996

bélyegző

1

Erősen nyújtott formájú, sárgaréz; nyele fa, barnára festett, lakkozott. A
nyél végén nagy gömb. Felirata: Bequartierungs Amt in Oedenburg.
Katonai Beszállásolási Hivatal Sopron.

1870 körül

1880 körül

1947

1900 körül

1913

96.1.129 / 1996

bélyegző

1

Köralakú, sárgaréz bélyegző nyéllel, amin egy gyűrű van, ebbe van
bedolgozva a fanyél, ami barnára van festve, lakkozott, a vége ellapított
gömb. Felirata körben: Sopronvármegye és Sopron Sz. K. Város
Főispánja, középen címer.

96.1.130 / 1996

bélyegző

1

Téglalap alapú sárgaréz, ezen domborítva a betűk. A felső felére
alumíniumtartó van szerelve, ebbe dátumbélyegző van beépítve. A fanyél
egy csavarral van rögzítve. Felirata: Sopron Sz. Kir. Város Községi
Bírósága 28. ápr. 16.

1920 körül

1

Négyzet alapú, ebbe vésett betűkkel felirat: Sopronmegye Társelnöknő.
Középen kereszt. A lap másik felén két vonalközi körbe bevésve:
Sopronmegyei. A bélyegzőhöz zacskó tartozik, ezen felirat, oldalt véset: M.
kir. udv. szállító vitéz Szénásy Béla Budapest IV. Ferenciek tere 9. Telefon
189-980 Levélpapíráruház, Nyomdai Műintézet.

1930 körül

1947 körül

96.1.131 / 1996

bélyegző

96.1.132 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz bélyegző, rajta körben felirat, vésett betűkkel: Soproni Választási
Bizottság. Középen: Egyéni Országgyűlési képviselőválasztási kerület. A
nyele barnára festett, lakkozott fa, sárgaréz gyűrűvel rögzítve a
bélyegzőhöz. A nyél oldalán körcímkem felirattal: készítette.

96.1.133 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, a nyél egybe van faragva az alappal. A gumi és a fa
közé szivacs van ragasztva. Felirata körben: Sopron THJ Város Választási
Bizottsága. Középen: 1949.

1949

1

Sárgaréz alap, vésett betűkkel felirat körben: Sopron Tj. Város
Küldöttsége. Középen: 1. számu szavazatszedő. A nyele fából, barnára
festve, lakkozott, sárgaréz gyűrűvel van a bélyegzőhöz erősítve. Dobozán
barna ragasztószalag, rajta címer és M. Kir. Belügyminisztérium felirat.

1940 körül

96.1.134 / 1996

bélyegző

96.1.135 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz bélyegző, rajta vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város
küldöttsége. Középen: 3. számu szavazatszedő. A nyele sárgaréz gyűrűvel
van a bélyegzőhöz erősítve, barnára festett, lakkozott. Dobozán barna
ragasztószalag, rajta címer, felirata: M. Kir. Belügyminisztérium.

96.1.136 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz alap, vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város
Küldöttsége. Középen: 4. számu szavazatszedő. A nyele fa, barnára
festett, lakkozott. Sárgaréz gyűrűvel van az alaphoz rögzítve.

1940 körül

96.1.137 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz alap, vésett betűkkel felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége.
Középen: 5. számu szavazatszedő. Nyele fa, barnára festett, lakkozott.
Sárgaréz gyűrűvel van az alaphoz erősítve.

1940 körül

96.1.138 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége. Középen:
9. számu szavazatszedő. Nyele fa, sárgaréz gyűrűvel van az alaphoz
erősítve; barna, lakkozott.

1940 körül

96.1.139 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége. Középen:
10. számu szavazatszedő. Nyele barna, lakkozott. sárgaréz gyűrűvel van
az alaphoz erősítve.

1940 körül

96.1.140 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége.
Középen: 11. számu szavazatszedő. Nyele barna, lakkozott fa. Sárgaréz
gyűrűvel van az alaphoz erősítve.

1940 körül

96.1.141 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége.
Középen: 12. számu szavazatszedő. Nyele barna, lakkozott fa. Sárgaréz
gyűrűvel van az alaphoz erősítve.

1940 körül

96.1.142 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége.
Középen: 15. számu szavazatszedő. Nyele barna, lakkozott fa. Sárgaréz
gyűrűvel van az alaphoz erősítve.

1940 körül

96.1.143 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége.
Középen: 16. számu szavazatszedő. Nyele barna, lakkozott fa. Sárgaréz
gyűrűvel van az alaphoz erősítve.

1940 körül

96.1.144 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, vésett betűkkel körben felirat: Sopron TJ. Város Küldöttsége.
Középen: 17. számu szavazatszedő. Nyele barna, lakkozott fa. Sárgaréz
gyűrűvel van az alaphoz erősítve.

1940 körül

1

A bélyegzőn dátumbélyegző is van, mely egy "kapocs" segítségével
"nyitható". Ez a ház nikkelezett sárgaréz, erre egy gyűrű segítségével
fanyél van erősítve, a végén viszonylag nagy gömb látható. Felirata:
Sopron Sz. THJ. Város Árvaszéke ... szám ... melléklet 1949. dec. 31.
előszám előadó. Az Sz. THJ közül valamint kivágtak.

1940 körül

96.1.145 / 1996

bélyegző

1940 körül

96.1.146 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, fa, nyele egybe van faragva az alappal. Felirata körben:
Sopron Város Árvaszéke. Az első két szó között kaparás nyoma látható.
Középen címer.

96.1.147 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. Felirata körben:
Sopron THJ Város Árvaszéke. Középen: címer.

1940 körül

96.1.148 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, nyele lakkozott. Felirata körben: Sopron Sz. K. Város
Árvaszékének pecsétje. Középen: címer.

1920 körül

96.1.149 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. A nyéllel egybe van faragva. Felirata körben:
Sopron THJ Város Árvaszéke. Faalapra szivacs és gumi van ragasztva.

1940 körül

1945 (?)

1919

1945 (?)

96.1.150 / 1996

bélyegző

1

Kerek lapra gumi van ragasztva. Felirata körben: Sopron Város Árvaszéke.
Az első két szó között kivágás nyoma látszik. Középen: címer. A nyele
feketére festett, lakkozott. A fanyél sárgaréz gyűrűvel van az alaphoz
erősítve.

96.1.151 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa, a nyele egybe van faragva az alappal. Felirata körben:
Sopron Város és Vármegye Forradalmi. Középen: Diktatúrája.

96.1.152 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, kissé piszkos fa. Felirata: Sopron Városi Tanács Végrehajtó
Bizottság Légvédelmi Parancsnoksága.

1960 körül

96.1.153 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa, egybe van faragva a nyél az alappal. Felirata
körben: Sz. K. Sopron Város Kapitányi Hivatala. Középen: címer.

1910 körül

96.1.154 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Egybe van faragva a nyél az alappal, vége gömb
alakú. Az alap és a gumi közé szivacs van ragasztva. Felirata körben:
Sopron THJ Város Rendőri Büntető Bírósága. Középen: címer.

1945 körül

1900 körül

96.1.155 / 1996

bélyegző

1

A fanyél sárgaréz gyűrűvel van az alaphoz rögzítve. A nyél feketére festett,
lakkozott. Felirata félkörben, felül: SZ. K. Sorpon Város Kapitányi Hiv. Alul
félkörben németül: Der Stadthauptm. der K. Freist. Oedenburg. Középen:
címer.

96.1.156 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. Az alapra szivacs,
gumi van ragasztva. Felirata körben: Sopron THJ. Város Tiszti Főügyészi
Hivatala. Középen: címer.

1930 körül

96.1.157 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Az alapra 10 szögletű gumi van ragasztva. Felirata
körben: SZ. K. Sopron Város Katonai Ügyosztálya. Középen: címer.

1910 körül

96.1.158 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata körben: Sopron Város Katonai
Ügyosztálya.

1940 körül

96.1.159 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. A gumi és az alap
között szivacs. Felirata körben: Sopron THJ. Város Községi Bírósága.
Középen: címer.

1930-1940 körül

96.1.160 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. Az alapra szivacs,
gumi van ragasztva. Felirata körben: Sopron THJ. Város Községi
Bírósága. Középen: címer.

1940 körül

96.1.161 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Város I. foku Kihágási
Büntetőbírósága.

1950 körül

96.1.162 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Az alapra piros filc, gumi van ragasztva.
Felirata: Szíves kézbesítését és a vétiv visszaküldését kéri Sopron SZ. Kir.
THJ. Város Katonai Ügyosztálya.

1930 körül

96.1.163 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Felirata: Vármegyei Egészségvédelmi
Szolgálat Sopron / Sopron VM / . Fölötte: kereszt.

1940 körül

96.1.164 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Felirata körben: Városi Egészségvédelmi
Szolgálat. Középen: kereszt. Alatta felirat: Sopron (ezt utólag illesztették a
bélyegzőbe).

1940 körül

96.1.165 / 1996

bélyegző

1

Bordóra festett, lakkozott fa. Felirata: Vármegyei Egészségvédelmi
Szolgálat. Középen: kereszt. Alatta felirat: Sopron.

1940 körül

96.1.166 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Felirata: Vármegyei Egészségvédelmi
Szolgálat Sopron. Fölötte: kereszt.

1940 körül

96.1.167 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Városi Tanács VB. Egészségügyi
Osztály 9401. Sopron Pf. 127.

1960 körül

96.1.168 / 1996

bélyegző

1

Zöld műanyag, nyele kék. Felirata a külső körben: Sopron Városi Tanács
VB Egészségügyi Osztálya. Alsó félkörívben: Győr-Sopron Megye. A felirat
fölött címer.

96.1.169 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott. Felirata: Sopron Város Tanácsa VB. Egészségügyi
Osztály 9401. Sopron Pf. 127.

1970 körül

96.1.170 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott. Egyik oldalán bélyegző festékes fa. Felirata: Sopron
Városi Tanács VB. Egészségügyi Osztály 9401. Sopron Pf. 127.

1970 körül

96.1.171 / 1996

bélyegző

1

Zöld műanyag alap, nyele kék. Felirata a külső körben: Soproni Városi
Tanács Egészségügyi Osztálya. Alsó félkörívben: Győr-Sopron Megye.
Fölötte: címer.

1980 körül

1

Festetlen, lakkozott fa, egy darabból van kifaragva. Középen mindkét
oldalon kb. 1 cm-es bemélyedés látható, gumi van ráragasztva, melyen
felirat: Városi Állatorvos Sopron Érkezett 19 ... évi ... hó ... n ... szám.
Előirat utóirat Iratt. csomag A "Városi" és "Állatorvos" szó között kivágás ...
sz. ... sz. ... sz. helye látható.

1920 körül

96.1.172 / 1996

bélyegző

1960

96.1.173 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata körben: Sopron THJ. Város Árellenőrző Hivatala.
Középen címer.

1920-1940

96.1.174 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Kerületi
Kereskedelmi s Iparkamara Sopronban. Középen: címer.

1900 körül

96.1.175 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: Kereskedelmi és Iparkamara Sopron.
Érk. 194... Melléklet: Előirat:

1940

96.1.176 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, erre posztó, gumi van ragasztva. Felirata
körben: Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara Sopronban. Középen: címer.

1946 körül

96.1.177 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. Felirata körben:
Belkereskedelmi Igazgatóság Sopron. Középen: címer.

1948 körül

96.1.178 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. A nyél 1 cm-es sárgaréz gyűrűvel van
felerősítve az alapra. Felirata: Oedenburger Kaufmann Scher Verein /
Soproni Kereskedők Egyesülete.

1900 körül

96.1.179 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata körben: Sopron THJ. Város Néphivatala.

1945 (?)

96.1.180 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. Szivacs, gumi
ráragasztva. Felirata körben: Sopron THJ. Város Javadalmi Hivatala.
Középen: címer.

1940 körül

96.1.181 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, a nyéllel egybe van faragva. Felirata körben:
Sopron THJ. Város Javadalmi Hivatala. Középen: címer.

1920-1940

96.1.182 / 1996

bélyegző

1

Festetlen fa. Felirata körben: Városi Begyűjtési Hivatal Sopron. Középen:
címer.

1950-1956

96.1.183 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata körben: Városi Begyűjtési Hivatal Sopron.
Címer.

1950-1956

96.1.184 / 1996

bélyegző

1

96.1.185 / 1996
96.1.186 / 1996

bélyegző
bélyegző

1
1

96.1.187 / 1996

bélyegző

1

96.1.188 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, egybe van faragva. Felirata körben: Soproni
Anyakönyvi Kerület. Középen: 2. Címer.

1946

96.1.189 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, egybe van faragva. Felirata körben: Soproni
Anyakönyvi Kerület. Középen: 3. Címer.

1946

96.1.190 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata körben:
Adófelügyelőség Sopron. Középen: címer.

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Városi Begyűjtési Hivatal Sopron.
Szám: ... Érk.: ... Előadó: ... Mell.: ...
Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Városi Begyűjtési Hivatal Sopron.
Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Városi Begyűjtési Hivatal Sopron.
Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata körben: Soproni
Anyakönyvi Kerület. Középen: 1. Címer.

1950 körül
1950 körül
1950-1956
1946

1950-1952

96.1.191 / 1996

96.1.192 / 1996

bélyegző

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata körben: Forgalmi
Adóhivatal Sopron. Középen a címer utólag lett beragasztva.

1950 körül

1

Az alap felső részén 4.0 x 1.5 cm-es keret szintén sárgaréz,
dátumbélyegző van beépítve. Oldalán egy csavarral lehet állítnai, erre van
rögzítve a fanyél. Felirata domborított betűkkel készült: Soproni Forgalmi
Adóhivatal. Érk.: 1954. márc. 1. Szám: Előszám: Előadó: Melléklet:

1950 körül

1920 körül

96.1.193 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, két gumi van ragasztva, egyik szürke, a másik
fekete. Felirata: Könyvhét ... Mely ... oldalt tartalmaz a 180.000/922/ sz. V.
U. SZ. y 2 pontja értelmében hitelesítjük. Sopron, 192 ... hó ... n. A Városi
Adóhivatal.

96.1.194 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, nyele bele van ragasztva az alapba. Felirata
körben: Adófelügyelőség Sopron.

1949-1957

1940 körül

96.1.195 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, egybe van faragva, a végén feltűnően nagy
gömb van. Az alapra szivacs, gumi van ragasztva. Felirata körben: Sopron
THJ. Város Fogyasztási Adóhivatala. Középen: címer. Az első két szó
között kivágás van.

96.1.196 / 1996

bélyegző

1

Fekete műanyagból készült, egyben van a nyéllel. Felirata körben: Sopron
Sz. Kir. Város Adóhivatala Forgalmiadó Osztály. Középen: címer.

1930 körül

96.1.197 / 1996

bélyegző

1

Festetlen fa, egybe van faragva a nyéllel. Az alapra szivacs, gumi van
ragasztva. Felirata: Belügyminisztérium alá rendelt Város Számvevőség.
Középen: Sopron.

1920 körül

96.1.198 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott, nyele bele van ragasztva. Felirata körben:
Belügyminiszter alá rendelt Városi Számvevőség Sopron. Közepéből a
címert kivágták.

1940 körül

96.1.199 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, nyele barna színű, valószínűleg nem az eredeti. Felirata:
Magyar Belügyminiszter alá rendelt Városi Számvevőség Sopron.

1920 körül

1940 körül

96.1.200 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, szivacs, gumi van ráragasztva. Egybe van faragva,
mindkét oldalán bemélyedés van. Felirata: A számvevőség az
utalványrendelet tervezetét azzal mutatja be, hogy a követelésre elrendelt
letiltás nem közöltetett, ilyen a számvevőségnél ... Sopron 194 ...

96.1.201 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. A nyél bele van ragasztva. A gumi szélén kis
perem van. Felirata: L. Számvevőség Feljegyzést végzett!

1920 körül

96.1.202 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: ... Utalok T. S. B. ellátmány terhére
pénztárkönyv ... lap ... Ft, azaz ... forintot. Sopron: ... T. S. B. Elnök

1950 körül

96.1.203 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, helyenként piros festékkel szennyezett fa. Szivacs,
gumi van ráragasztva. Egybe van faragva. Felirata körben: Sopron THJ.
Város Főpénztára. Középen: címer.

1940 körül

96.1.204 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Egybe van faragva. Felirata körben: Sopron
THJ. Város Főpénztára. Középen: címer.

1940 körül

96.1.205 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Felirata a felső félkörben: Városi
Lakáshivatal. Alsó félkörben: Stadtisches Wohnungsamt. Középen:
Sopron. Alatta: Oedenburg.

1920 körül

1956

96.1.206 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, egybe van faragva. Felirata a felső félkörben:
Sopron Város Tanácsa. Alsó félkörben: Végrehajtó Bizottságának. Alsó,
belső félkör: Győr-Sopron Megyei. Felső, belső félkörben: Lakáshivatala.
Középen: címer.

96.1.207 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, egybe van faragva. Felirata a külső, felső
félkörben: Sopron Város Tanácsa. Alsó, külső félkörben:
Végrehajtóbizottságának. Alsó, belső félkör: Győr-Sopron Megye. Felső,
belső félkörben: III. Igazg. Oszt. Lakásügyi Csop. Középen: címer.

1956-1957

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata a külső, felső
félkörben: Sopron Város Tanácsa. Alsó, külső félkörben:
Végrehajtóbizottságának. Alsó, belső félkör: Győr-Sopron megye. Felső,
belső félkörben: III. Igazgatási Osztálya. Középen: címer.

1950-1956

1956-1957 (?)

96.1.208 / 1996

bélyegző

96.1.209 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, egybe van faragva. Felirata a külső, felső
félkörben: Sopron Város Tanácsa. Alsó, külső félkörben:
Végrehajtóbizottságának. Felső, belső félkörben: III. Igazgatási Osztálya.
Alsó, belső félkörben: Elsőfoku Bírságolási Hatósága. Középen: címer.

96.1.210 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, az alap és a gumi között szivacs van. Nyele
vékony gömbben végződik. Felirata: felső, külső kör: Sopron Város
Tanácsa. Alsó, külső kör: Végrehajtóbizottságának. Alsó, belső kör: GyőrSopron Megye. Felső, belső kör: III. Igazgatási Osztálya. Középen: címer.

1950-1957

96.1.211 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva. Karcsú szárú,
a nyele gömb. Felirata: Sopron Város Tanácsa Végrehajtóbizottsága GyőrSopron Megye III. Igazgatási Osztály. Középen: címer volt.

1950-1956 (?)

96.1.212 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron Megye III. Igazgatási
Osztálya. Középen: címer.

1950-1956

96.1.213 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Városi Tanács V. B. III. Igazgatási
Osztálya Elsőfoku Kihágási Büntető Bírósága. Érkezett: ... Ügyszám:
196 ... ktb. ...

1960 körül

96.1.214 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Felirata: Sopron Város Tanácsa
Végrehajtóbizottságának III. Igazgatási Osztálya Szabálysértési Bíróság
Elsőfoku. Középen: címer.

1950-1957

96.1.215 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ragasztva. Karcsú száron
gömb végződés. Felirata: Sopron Város Tanácsa Végrehajtóbizottságának
VI. Igazgatási Osztálya Győr-Sopron megye. Középen: címer.

1950-1956

96.1.216 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, szára karcsú, gömbben végződik. Szivacs,
gumi van ragasztva az alapra. Felirata: Sopron Város Tanácsa
Végrehajtóbizottságának V. Ipari Kereskedelmi és Mezőgazdasági Osz.
Középen: címer.

1950-1957

96.1.217 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Város Tanácsa
Végrehajtóbizottsága Győr-Sopron megye VII. Városgazdálkodási Oszt.
Középen: címer.

1950-1957

96.1.218 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Városi Tanács
Végrehajtóbizottsága II. Terv. Osztály. Az utolsó két szó között kivágás
helye látszik.

1960 körül

96.1.219 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottságának II. Tervosztálya Győr-Sopron Megye.
Középen: címer.

1950-1957

96.1.220 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron Megye II. Terv Osztálya.
Középen: címer. A "terv" és az "osztály" szó között kivágás nyoma.

1950-1956

1950-1957

96.1.221 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, a nyél bele van ragasztva, mely karcsú, a vége
kis gömbben végződik. Az alapra szivacs, gumi van ragasztva. Felirata:
Sopron Város Tanácsa Végrehajtóbizottságának II. Terv Statisztikai és
Munkaerőgazdálkodási Oszt. Középen: címer.

96.1.222 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Felirata: Sopron Város Mérnöki Hivatala.
Középen: címer. Az első két szó között kivágás nyoma.

1920 körül

96.1.223 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Szivacs, gumi van ráragasztva. A nyél egybe van
faragva az alappal. Felirata: Sopron THJ. Város Mérnöki Hivatala.
Középen: címer.

1920 körül

96.1.224 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Szivacs, gumi van ráragasztva. A nyél egybe van
faragva az alappal. Felirata: Sopron THJ. Mérnöki Hivatala. Középen:
címer.

1940 körül

96.1.225 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron Megye VIII. Kommunális
Osztály. Középen: címer.

1950-1957

96.1.226 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron Megye XI. Személyzeti
Csoportja. Középen: címer.

1950-1956

96.1.227 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Városi Tanács
Végrehajtóbizottságának XI. Személyzeti Csoport. Érkezett: ... Előadó: ...
Rendszám: ... Melléklet: ...

1960 körül

96.1.228 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Magyar Mérnökök
és Technikusok Szakszervezete. Középen: Soproni Helyi Csoport.

96.1.229 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva. A nyél egybe
van faragva, a végén gömb. Felirata: Sopron Város Közigazgatási
Bizottsága. Középen: címer. Az első két szó között kivágás helye látszik.

1920 körül

96.1.230 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett fa. Felirata: Sopron Város és Vármegye Közigazgatási
vezetője Érk. 19 ... hó ... n .... szám ... mell.

1940 körül

96.1.231 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, egybe van faragva. Felirata: Sopron THJ Város
Közigazgatási Hivatala.

1920 körül

96.1.232 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva, egybe van faragva,
középen címer.

1920 körül

96.1.233 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett fa, szivacs, gumi van ráragasztva, egybe van faragva.
Felirata: Sopron THJ. Város Közigazgatási Bizottsága.

1940 körül

96.1.234 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva, egybe van faragva.
Felirata: Sopron THJ. Város Első Fokú Közigazgatási Hatósága. Oldalán
címke, felirata: ifj. Pacher Károly Miskolc, Széchenyi u. 18. telefon: 25-08.
Középen: címer.

1940 körül

96.1.235 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ráragasztva, egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Első Fokú Közigazgatási Hatósága.
Középen: címer.

1940 körül

96.1.236 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron THJ.
Város Első Fokú Közigazgatási Hatósága. Középen: címer. A "Sopron" és
a "THJ." szavak között kivágás helye.

1940 körül

96.1.237 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Közigazgatási Bizottsága. Középen: címer.

1940 körül

96.1.238 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Elsőfokú Közigazgatási Hatósága.
Középen: címer.

1940 körül

1948

96.1.239 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Az alap és a gumi között filc van ragasztva.
Felirata: Sopron Szab. Kir. THJ. Város Közellátási Hivatala.

1940 körül

96.1.240 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: Sopron THJ. Város Közellátási
Hivatala.

1940 körül

96.1.241 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: A Közellátási
Osztály Jegyosztó Hivatala. Középen: címer. A bélyegző oldalán ceruzával
írt felirat: Derdákné.

1940 körül

96.1.242 / 1996

bélyegző

1

96.1.243 / 1996

bélyegző

1

96.1.244 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. A gumi az alap jobb felső sarkába van ragasztva.
Felirata: Sopron Város Tanácsa Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron
Megye. A felső, belső félkört kivágták. Középen: címer.

1950 körül

96.1.245 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Tanácsa.

1920 körül

96.1.246 / 1996

bélyegző

1

Szürkésbarnára festett, lakkozott fa. Egybe van faragva. Felirata: Sopron
Szab. Kir. Város Tanácsa. Középen: címer.

1920 körül

96.1.247 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottsága Győr-Sopron Megye. Középen: címer.

1956 (?)

96.1.248 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottsága Győr-Sopron Megye. Középen: címer.

1950-1957

96.1.249 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, nyele egybe van faragva. Felirata: Városi Tanács
Sopron. Középen: címer, láthatólag utólag tették be.

1956

96.1.250 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron THJ. Város
Tanácsa. Középen: címer.

1940 körül

96.1.251 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata:
Sopron Város Tanácsa Győr-Sopron Megye. Középen: címer.

1949-1957

96.1.252 / 1996

bélyegző

1

Festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város Tanácsa
V. B. Győr-Sopron m. Művelődésügyi Felügyelősége. Középen: címer.

1958 körül

96.1.253 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottsága Győr-Sopron Megye Művelődésügyi
Felügyelősége. Középen: címer.

96.1.254 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa Végrehajtóbizottsága Győr-Sopron Megye VIII. Oktatási és
Népművelési Oszt. középen: címer.

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: Közellátási Osztály Főnöke.
Pirosra festett, lakkozott fa, nyele barna. Felirata: Sopron THJ. Város
Közellátási Osztálya.

1940 körül
1940 körül

1956/1957 (?)

1950 körül

96.1.255 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Városi
Tanács Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron Megye VIII. Oktatási
Osztálya. középen: címer.

1950-1957

96.1.256 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város
Tanácsa V. B. Győr-Sopron M. VIII. Művelődési Osztály. Középen: címer.

1960 körül

96.1.257 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, nyele be van ragasztva. Felirata: Városi Tanács
Végrehajtóbizottsága VIII. Oktatási és Népművelési Osztály Sopron,
Tanácsháza Telefon 590594.

1960 körül

96.1.258 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa. Felirata: Városi Tanács Végrehajtóbizottsága
VIII. Oktatási Osztálya Sopron, Tanácsháza Telefon 590-697.

1960 körül

96.1.259 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata:
Sopron Város Tanácsa Végrehajtóbizottságának VI. Oktatási Népm.
Közegészs. és Népjól. Osz.

1950-1957

96.1.260 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Városi Tanács
Végrehajtóbizottsága VIII. Oktatási és Népművelési Osztály. Előadó: ...
Érkezett: ... Melléklet: ... Rendszám: ...

1960 körül

96.1.261 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város Tanácsa
Végrehajtóbizottságánál Működő Testnevelési és Sportbizottság.
Középen: címer.

1950-1956

96.1.262 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopron Város V. B. Mellett Működő
Testnevelési és Sportbizottság Érkezett: ... Előadó: ... Rendszám: ...
Melléklet: ...

1960 körül

96.1.263 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott, nyele piros színű, valószínűleg nem eredeti,
rajta címke. Felirata: Bélyegzőkészítő Budapest. A bélyegző felirata:
Sopron Város Tanácsa Végrahajtóbizottságánál Testnevelési és
Sportbizottság.

1960 körül

96.1.264 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Felirata: Járási Pedagógus
Egyeztető Bizottság.

1960 körül

96.1.265 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott, szivacs, gumi van ráragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron Város Tanácsa Végrehajtóbizottságának VI.
Oktatási Népm. Közigazg. és Népjól. Oszt.

1956 (?)

96.1.266 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva, egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Tankötelesek Törzskönyvvezetője.
Középen: címer.

1945 körül

96.1.267 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Tankötelesek Titkárságvezetője.

1940 körül

96.1.268 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, egybe van faragva. Felirata körben: Soproni Állami
Kereskedőtanonc Iskola. Középen: a címert kivágták.

ismeretlen

96.1.269 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, nyele egybe van faragva. Felirata: Soproni
Állami Kereskedőképző Iskola Sopron. Középen: címer.

1950 körül

96.1.270 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Közönsége.

1940 körül

96.1.271 / 1996

bélyegző

1

Nikkelezett sárgarézre gumi van ragasztva. A nyele fa, csavarral van
rögzítve az alaphoz, a bélyegző középen kis minta takarja, feketére van
festve. Felirata: Sopron Szab. Kir. Város Óvodai Felügyelő Bizottsága.

1900 körül

96.1.272 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan, elszürkült fa, egybe van faragva. Felirata: Sopron
Város Tanácsa Végrehajtóbizottságának Győr-Sopron Megye Közép és
Ált. isk. Gazd. Igazgatója. Középen: címer.

1956

96.1.273 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, egybe van faragva. Felirata: Sopron Város Tanácsa
V. B. Győr-Sopron M. Közép és Ált. Isk. Gazd. Igazgatója. Középen:
címer.

1960 körül

96.1.274 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz alapon domborított betűkkel készült. Nyele fa. Felirata:
Bürgermeisteramt D. K. Freistadt Ödenburg. Középen: domborított címer.
Felirata magyarul: Sopron Szab. Kir. Város Polgármesteri Hivatala.

1900 körül

96.1.275 / 1996

bélyegző

1

Vasból készült alap, vésett betűkkel a felirat, középen címer. Fanyél,
barnára festett. Felirata: Sz. Kir. Sopron Város Polgármesteri Pecsétje.

1900 körül

96.1.276 / 1996

bélyegző

1

Bordóra festett négyzetalapú fa, erre nyolcszögletű gumi van ragasztva.
Felirata: Sopron Sz. Kir. THJ. Város Polgármestere. Középen: címer.

1900 körül

96.1.277 / 1996

bélyegző

1

ismeretlen

96.1.278 / 1996

bélyegző

7

Festetlen, lakkozatlan fa, erre 4 db szöggel nyolcszögletű alumínium
bélyegző van erősítve, domborított betűkkel. Felirata: Sopron Sz. Kir. Thj.
Város Polgár Mestere. Középen: címer.

96.1.279 / 1996

bélyegző

1

Bordóra festett fa, nyolcszögletű gumi van ráragasztva. Felirata: Sopron
Sz. Kir. Thj. Város Polgármestere. Középen: címer. A címer körül vágás
nyomai.

1930 körül

96.1.280 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. A nyele barna színű,
nem illeszkedik az alapba. Felirata: Sopron Sz. Kir. THJ Város
Polgármestere Om. Biz. Érkezett: ...

1930 körül

96.1.281 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata:
Polgármester Urnak.

1930 körül

96.1.282 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, felső és alsó szélén szivacs, gumi van ragasztva.
Közepe üres. Felirata: A Polgármester nevében! Polgármester h.

1930 körül

1920 körül

96.1.283 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, erre filc, gumi van ragasztva. Felirata: Sopron THJ.
Város Polgármesterétől. A Sopron és a THJ. szavak között kivágás helye
látszik.

1940 körül

1940 körül

96.1.284 / 1996

bélyegző

1

Alumíniumlapra ragasztott gumi, a lap felső felén dátumbélyegző háza
található, erre piros színű nyél van szerelve. A ház bal oldalán
alumíniumból készült csat van, ennek segítségével az egész dátum
bélyegzősor jobbra felnyitható. Felirata: Polgármesteri Hivatal Sopron Érk.:
itt a dátumbélyegző látható. 1959. jul. 15. Ügyoszt. Rendszám. Mell.

96.1.285 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott, egybe van faragva. Felirata: Sopron THJ. Város
Polgármestere. Középen: címer. A Sopron és a város szavak között
kivágás helye látszik, de a Thj. betűk látszanak.

1940 körül

96.1.286 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, szivacs, gumi van ráragasztva. Felirata:
Sopron THJ. Város Polgármestere.

1940 körül

96.1.287 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van faragva.
Felirata: Sopron THJ. Város Polgármestere, középen: címer. A Sopron és
a Thj. szavak között kivágás helye látszik.

1940 körül

96.1.288 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs és gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Polgármestere, középen: címer.

1940 körül

96.1.289 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre 3 db gumi van ragasztva. Bal oldalán kör
alakú, jobb felső szélen egy hosszabb csík, jobb alsó részén egy rövidebb
csík, kör alakú gumi felirata: Sopron THJ. Város Polgármestere. Hosszú
csík felirata: A kiadvány hiteléül. Rövid csík: Irodaigazgató.

1940 körül

96.1.290 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, egybe van faragva. Nyele középen karcsú, gömbbe
végződik. Az alapra filc, gumi van ragasztva. Felirata: Sopron THJ. Város
Polgármestere. Középen: címer.

1940 körül

96.1.291 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van faragva.
Felirata: Sopron THJ. Város Polgármestere.

1940 körül

96.1.292 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, erre szivacs, gumi van ragasztva. Egybe van
faragva. Felirata: Sopron THJ. Város Polgármestere.

96.1.293 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. A nyele barna színű. Felirata: Ágfalva Bástya Tsz.

96.1.294 / 1996

bélyegző

1

96.1.295 / 1996

bélyegző

1

96.1.296 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa, nyele barna. Felirata: Ágfalvi Bástya Tsz. A.8162/18.
Festetlen, lakkozott fa, nyele barna. Felirata: "Újbarázda" Tsz. Balf.
Sárgaréz bélyegző, kb. fél cm magas sárgaréz gyűrű van, ennek
segítségével van a fanyél az alaphoz rögzítve. Felirata: Bük község
küldöttsége 1. sz. szavazatszedő.

1945-1950 körül
1960 körül
1960 körül
1960 körül
1940 körül

96.1.297 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, a betűk vésve vannak, középen kb. fél cm magas sárgaréz
gyűrű van, ennek segítségével van a fanyél az alaphoz rögzítve. Felirata:
Bük község küldöttsége 2. sz. szavazatszedő.

1940 körül

96.1.298 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz, a betűk vésve vannak, középen kb. fél cm magas sárgaréz
gyűrű van, ennek segítségével van a fanyél az alaphoz rögzítve. Felirata:
Dénesfa község szavazatszedő bizottsága.

1940 körül

96.1.299 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan faalap. Felirata: "Uj Barázda" Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet Ebergőc MNB. 706.

1960 körül

96.1.300 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan faalap. Felirata: Szabadság Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet Fertőboz M. N. B. 7067.

1960 körül

96.1.301 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott. Felirata: "II. kongresszus" Termelőszövetkezeti
Csoport Fertőrákos I. Fe. 7661/50/1951

1951

96.1.302 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz alap, rajta felirat domborított betűkkel. Középen 2 cm magas,
bemélyítéssel és cirádákkal díszített sárgaréz csonk, ehhez
alumíniumgyűrűvel van a fanyél rögzítve. Felirata: Sopron Vármegye Hövej
község 1906?

96.1.303 / 1996

bélyegző

2

Festetlen, lakkozott. Felirata: Egyetértés Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet Gyalóka MNB. 70.

96.1.304 / 1996

bélyegző

1

Vésett betűk. Vasalapra sárgarézből készült lap van rögzítve. Felirata:
Atcsallak sigil. lar. A bélyegző közepén egy emberalak látható, vele
szemben egy ló látszik, közöttük egy fa vagy búzakalász.

96.1.305 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, erre gumi van ragasztva. Nyele egybe van
faragva az alappal, végén gömb van. Felirata körben: Sopron Vármegye
Kapuvár község 1906. Középen négyzet alakban címer.

96.1.306 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott. Felirata: "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
Nemeskér MNB. 706.

1960 körül

96.1.307 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett, lakkozott fa. Felirata: Gróf Niczky cs. levéltára
oklevélgyűjtemény ... szám.

1960 körül

96.1.308 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, nyele egybe van faragva az alappal. Felirata körben: Páli
község nemzeti bizottsága.

96.1.309 / 1996

bélyegző

2

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Szécseny Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet Pereszteg.

96.1.310 / 1996

bélyegző

1

Alpakkából készült alap, közepe nyitott, benne dátumbélyegző. Jobb
oldalon egy csavar van. Nyele fa, gyűrű segítségével van rögzítve az
alaphoz. Nyélen címke, szövege lekopott. Felirata körben: Rábatamási
község Felülbélyegzés. Középen dátum: 1944. ápr. 19.

96.1.311 / 1996

bélyegző

1

Sárgaréz alap, vésett betűk. Nyele fa, kb. fél cm vastag sárgaréz gyűrűvel
van az alaphoz rögzítve. Felirata: Sarród község Szavazatszedő
küldöttsége.

1906 (?)

1960 körül

18. század vége

1906

1945
1960 körül

1944

1940 körül

96.1.312 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, nyele egybe van faragva. Felirata: Sopron
Vármegye Sopronbánfalva község 1906.

1906

96.1.313 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa, nyele egybe van faragva. Felirata körben:
Sopron Vármegye Sopronbánfalva község. Középen: Pénztára.

1930 körül

1930-1940

96.1.314 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott fa. Felirata: hogy jelen lajstrom Sopronbánfalva
község házánál előre közzétett ... napig hagyta 193... tól 193... ig
közszemlére. Kitéve volt, erről az érdekeltek értesítve lettek és hogy ellene
fellebbezés, vagy észrevétel nem adatott be, bizonyítjuk. Sopronbánfalva,
19... évi ... hó ...n jegyző, bíró.

96.1.315 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott fa. Felirata: Sopronbánfalva.

1950 körül
1930 körül

96.1.316 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, erre gumi van ragasztva. Nyele egybe van
faragva. Felirata körben: Sopron Vármegye Marhalevélkezelője. Középen:
Sopronbánfalva község.

96.1.317 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott fa, erre gumi van ragasztva. Felirata: P ... azaz ...
P különdíj befizetését elismerem /3.620/1943 M.E. számu rendelet 5 § /
Sopronbánfalva 194... évi ... hó ...n. Marhalevélkezelő.

1943-1944

96.1.318 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott faalap, erre gumi van ragasztva. Felirata:
Személyazonosságát igazolom jző.

1940 körül

96.1.319 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott faalap, erre gumi van ragasztva. A nyele egybe
van faragva az alappal. Felirata körben: Sopronbánfalva anyakönyvi
kerület. Középen: címer.

1945 körül

96.1.320 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott faalap, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata:
Sopronbánfalva Gazdakör ... 194... szám:

1940 körül

96.1.321 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott faalap, erre gumi van ragasztva. A nyele nem az
eredeti, feketére festett. Felirata: A Süttöri Körjegyzői Hivatalból. A
bélyegző oldalán címke, amin ugyanaz a felirat, kézírással.

1910 körül

96.1.322 / 1996

bélyegző

2

Festetlen. Felirat: "Uj Élet" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Szakony
MNB. 706.

1960 körül

96.1.323 / 1996

bélyegző

2

Festetlen, valamikor lakkozott. Felirat: Előre Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet Szakony MNB. 70.

1960 körül

96.1.324 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan fa, erre gumi van ragasztva. Felirata: Haladás
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Szakony MNB. 70.

1960 körül

96.1.325 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott faalap, erre gumi van ragasztva. Felirata:
Közellátási Felügyelősége Szombathely. Telefon: 144.

1950 körül

96.1.326 / 1996

bélyegző

1

Barnára festett, lakkozott faalap, erre gumi van ragasztva. Felirata: A
Községi Elöljáróság.

1920 körül

96.1.327 / 1996

bélyegző

1

Sárgarézből készült alap, közepén 2 cm magas gyűrű, ezzel van
hozzáerősítve a nyél az alaphoz. A nyele fekete. Vésett betűk. Felirata
körben: Derecskei Anyakönyvi Kerület. Középen: címer.

1910 körül

96.1.328 / 1996

bélyegző

1

Bordóra festett faalap, erre gumi van ragasztva. Nyele világos piros.
Felirata: Ringhofer Mihály. (Ringhofer Mihály a "40-es évek elején a
közellátási osztály vezetője, a pecsét oldalába vésve: CIPŐ.)

1930 körül

96.1.329 / 1996

bélyegző

1

Feketére festett faalap, erre gumi van ragasztva. Felirata: Dr. Brunner
Emil, később Medgyaszaira magyarosította a nevét, városi tiszti főügyész
volt.

1930 körül

96.1.330 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan faalap, erre gumi van ragasztva. Felirata: Erdélyi
Sándor (tanácselnök volt Sopronban 1958-1980).

96.1.331 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott faalap, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata:
Jandl Kálmán (?).

1930 körül

96.1.332 / 1996

bélyegző

1

Kék műanyagból készült alap, erre gumi van ragasztva. Felirata: Sopron A
Liszt Ferenc Múzeumban látogatást tett.

1970 körül

96.1.333 / 1996

bélyegző

2

Kék műanyagból készült. Felirat: Liszt Ferenc Múzeum 9401 Sopron Pf.
68.

1970 körül

96.1.334 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett, lakkozott faalap, erre ovális gumi van ragasztva. Felirata
körben: Liszt Ferenc Sopron. Középen: Múzeum.

1950 körül

96.1.335 / 1996

bélyegző

1

Kék műanyagból készült alap, erre gumi van ragasztva. Felirata: Liszt
Ferenc Múzeum Sopron.

1960 körül

96.1.336 / 1996

bélyegző

1

Kék műanyagból készült alap, erre gumi van ragasztva, ovális. Felirata:
Liszt Ferenc Múzeum Sopron.

1970 körül

96.1.337 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott faalap, erre szivacs van ragasztva. Felirata: Liszt
Ferenc Múzeum. Érk.: 19... év ... hó ...n ... 19... szám ... Mell. ... db.

1960 körül

96.1.338 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozatlan faalap, erre szivacs, gumi van ragasztva. Nyele
egybe van faragva az alappal. Felirata körben: Liszt Ferenc Múzeum
Sopron. Középen: címer.

1960 körül

96.1.339 / 1996

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott faalap, erre gumi van ragasztva.Felirata: Liszt Ferenc
Múzeum Sopron.

1960 körül

96.1.340 / 1996

bélyegző

1

Dátumbélyegző. Fémházban gumiszalagok 4 db, közüttük 4 db kis kerék a
gumi hajtására. Nyele fa, piros színű.

ismeretlen

96.1.341 / 1996

bélyegző

1

Kék színű műanyagra gumi van ragasztva. Felirata: Egyesített Szociális
Intézmény 1. sz. Gondozási Központ Sopron, Balfi u. 87.

ismeretlen

96.1.342 / 1996

bélyegző

1

Kék színű műanyagra gumi van ragasztva. Felirata: Egyesített Szociális
Intézmény V. sz. Gondozási Központ Sopron, Gesztenyés krt. 2.

ismeretlen

96.1.343 / 1996

bélyegző

1

Kék színű műanyagra gumi van ragasztva. Felirata: Egyesített Szociális
Intézmény III. sz. Gondozási Központ Sopron, Major köz 3.

ismeretlen

1957-1970 (?)

96.1.344 / 1996

bélyegző

1

Kék színű műanyagra gumi van ragasztva. Felirata: Egyesített Szociális
Intézmény IV. sz. Gondozási Központ Sopron, Magyar u. 22.

ismeretlen

96.1.345 / 1996

bélyegző

1

Kék színű műanyagra gumi van ragasztva. Felirata: Győr-Sopron megyei
Tanács Csecsemőotthona. Középen: címer, alatta: Sopron.

ismeretlen

96.1.346 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett faalap, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata körben:
Győr-Sopron Megyei Tanács VB. Soproni Állami Csecsemőotthon.
Középen: címer, alatta: ellátmányszámla Sopron felirat.

ismeretlen

ismeretlen

96.1.347 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett fa, szivacs, gumi van ragasztva. A nyél egybe van faragva
az alappal, vége gömbben végződik, rajta hatszögletű fémjelzés. Felirata
körben: Győr-Sopron Megyei Tanács VB. Soproni Állami Csecsemőotthon.
Középen: címer, alatta: ellátmányszámla Sopron felirat.

96.1.348 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett faalap, erre gumi van ragasztva. Felirata: Győr-Sopron
Megyei Tanács Csecsemőotthona 9400 Sopron Kossuth u. 10. Tel: 11565.

ismeretlen

96.1.349 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett faalap, erre szivacs, gumi van ragasztva. Felirata körben:
Győr-Sopron Megyei Tanács Csecsemőotthona. Középen: címer, alatta:
Sopron.

ismeretlen

96.1.350 / 1996

bélyegző

1

Pirosra festett faalap, erre szivacs, gumi van ragasztva. Nyele kis
gömbben végződik. Felirata: Győr-Sopron Megyei Tanács VB. Soproni
Állami Csecsemőotthon Sopron Kossuth L. u. 10. Tel: 115-65.

ismeretlen

2003.1.1 / 2003

album / Sopronyi Thurner Ferenc

1

20 lapból álló fotóalbum Thurner Mihály életével kapcsolatos fotókkal (36
db). Kékszínű borító pálmafás tengerparti fotóval.

2003.2.1 / 2003

tolltartó

1

2003.2.2 / 2003
2003.2.2.1 / 2003

golyóstoll
kupak / golyóstollé

1
1

2003.2.3 / 2003

töltőceruza

1

2003.3.1 / 2003

fedődoboz / „Dichter Quartett” kártyajáték

1

2003.3.2 / 2003
2003.3.3 / 2003

doboz / „Dichter Quartett” kártyajáték
játékszabály / „Dichter Quartett” kártyajáték

1
1

2003.4.1-24 / 2003

kártyalap / „Dichter Quartett” kártyajáték

1

Tolltartó, fedelén kívül: pajzs formájú dombornyomásra festett lovagi tornajelenet. Alatta szalagcsíkon: A. W. FABER „CASTELL” felirat.
Hengeres sárgaréz test, álló 1/3 részén fekete műanyagbetét.
Fekete műanyagkupak.
Hengeres, lila, műanyag ceruzatest, végén alumínium ceruzahegytartó
betét.
Német nyelvű, téglaalakú, piros kartondoboz. A kártyajáték lapjaihoz.
Borítóján DICHTER / QUARTETT felirat, fölötte J. W. Goethe képe.
Téglaalakú, piros kartondoboz a kártyajáték lapjaihoz.
Német nyelvű, nyomtatott játékszabály (Spielregel).
A költő kvartett kártyajáték lapjai. Arcképek: 1-4. Theodor Körner, 5-8.
Gotthord Ephraim Lessing, 9-12. Friedrich Schiller, 13-16. Heinrich Heine,
17-20. Ludwig Uhland, 21-24. C. M. Wieland.

20. század 1. fele

2003.5.1 / 2003

pipereszappan

1

Hússzínű körszappan, angol nyelven: „BATH SOAP” (fürdőszappan)
felirattal. Középen állatábrázolás (talán kutya). Papírcsomagolásban.

1930 körül

2003.5.2 / 2003

doboz / szappané

1

Fehérszínű kartondoboz „Kitűnő / fürdőszappan” felirattal. Körben kék
díszítés. Oldalán: Gyártja: / Kőszegi szappangyár.

1930-1950

2003.6.1 / 2003

óra / ellenőrző

1

Portások, éjjeliőrök számára rendszeresített igazoló óra. Fekete, lapos,
henger alakú tokban lévő óraszerkezet, papír számlappal, 12-es és 24-es
bontással.

2003.7.1 / 2003

tájoló

1

Sárgaréz vázra szerelt tájoló, R & A Rost (Wien) gyártmányú.
Működőképes. A váz segítségével vízszintes állapotba hozható.

1960-1970

2003.7.2 / 2003

tok / tájolóé

1

Fekete bőrből készült varrott tok vállraakasztóval a Ht.2003.7.1 leltári
számú tájoló számára.

1960-1970

Megyer József soproni joghallgató diplomája a Pécsi Erzsébet
Tudományegyetem Jogi Fakultásán. Latin nyelven írt diploma függő
viaszpecséttel, a pecsét fatokban, nemzeti színű zsinóron függ az
oklevélről.

1943

2003.8.1 / 2003

oklevél / egyetemi

1

2003.8.2 / 2003
2003.8.3 / 2003
2003.8.3.1 / 2003

tok / egyetemi oklevélé
tok / pecséttartó
fedél / pecséttartó toké

1
1
1

2003.9.1 / 2003

pecsétnyomó

1

2003.10.1 / 2003
2003.10.2 / 2003
2003.11.1 / 2003

szorító / hímzőrámához
csavar / hímzőrámához
hímzőráma

1
1
1

Henger alakú, fekete borítású, karton oklevéltartó tok.

1943
1943
1943

Fanyél, ovális rézalapon: MONSBERGER GOTTFRID /
PAPIROSKERESKEDÉS / SOPRON.
Köralakú fej.
Kör alakú hímzőráma, lefelé keskenyedő nyéllel.

2003.12.1 / 2003

érdemérem / bányász szolgálati (gyémánt fokozat)

1

Aranyozott szegélyű, kör alakú érdemérem, felső részén a
népköztársasági címer, alatta körbefutó felirat: BÁNYÁSZ SZOLGÁLATI
ÉRDEMÉREM (fehér aranyozott csíkon aranyozott betűk). Közepében
fekete mezőben aranyozott bányászkalapács. Függesztőjén átlósan futó
széles, piros és fekete sávok, köztük fehér-zöld vonalak.

2003.12.2 / 2003

oklevél

1

Nyomdailag sokszorosított oklevél, hátterében az érdemérem stilizált rajza.
Bencsó Miklós részére, 1985. 09. 01-jei dátummal. Alsó részén domború
körbélyegző: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Elnöke.
Aláírás: Lázár György miniszterelnök.

1985

2003.12.3 / 2003

tok

1

Világosbarna műbőr tok a Ht.2003.12.1-2 leltári számú érdemérem és
oklevél tárolására. Belső felületén átlátszó tartó az érem és az oklevél
számára. Borítóján: magyar népköztársasági címer, alatta cím: A Magyar
Népköztársaság kitüntetése.

1985

2003.13.1 / 2003

érdemérem / bányász szolgálati (arany fokozat)

1

Aranyozott érdemérem. Felső részén a népköztársasági címer, benne
körbefutó vörös sávban: BÁNYÁSZ SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM felirat.
Közepén aranyozott bányászkalapács.

1979

1985

2003.13.2 / 2003

oklevél

1

Nyomdailag sokszorosított oklevél, hátterében az érdemérem stilizált rajza.
Bencsó Miklós részére, 1979. 09. 03-ai dátummal. Alsó részén domború
körbélyegző: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Elnöke.
Aláírás: Lázár György miniszterelnök.

1979

1979

2003.13.3 / 2003

tok

1

Piros műbőr tok a Ht.2003.13.1-2 leltári számú érdemérem és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartó az érem és az oklevél számára.
Borítóján: magyar népköztársasági címer, alatta cím: A Magyar
Népköztársaság kitüntetése.

2003.14.1 / 2003

érdemérem / bányász szolgálati (ezüst fokozat)

1

Ezüstözött érdemérem. Felső részén a népköztársasági címer, benne
körbefutó kék sávban: BÁNYÁSZ SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM felirat.
Közepén ezüstözött bányászkalapács.

1975

1

Nyomdailag sokszorosított oklevél, hátterében az érdemérem stilizált rajza.
Bencsó Miklós részére, 1975. 09. 07-i dátummal. Alsó részén domború
körbélyegző: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Elnöke.
Aláírás: Lázár György miniszterelnök.

1975

1975

1977

2003.14.2 / 2003

oklevél

2003.14.3 / 2003

tok

1

Barna műbőr tok a Ht.2003.14.1-2 leltári számú érdemérem és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartó az érem és az oklevél számára.
Borítóján: magyar népköztársasági címer, alatta cím: A Magyar
Népköztársaság kitüntetése.

2003.15.1 / 2003

emlékplakett / gyógyszerész

1

Lakkozott, préselt falapon 2 db vörösréz lemez. A felső lemez kör alakú (á:
7 cm), osztott, bal oldalán gotizáló motívum, pálmaággal. Jobb felén a
Tűztorony „SOPRON” felirattal. Az alsó rézlap (7.5 X 5 cm) felirata:
„„ROZSNYAY MÁTYÁS / EMLÉKVERSENY / SOPRON 1977. V. 25-28.”

2003.16.1 / 2003

emléktárgy

1

Téglalap alakú. ROMKERT / SZÉKESFEHÉRVÁR felirattal.

2003.17.1 / 2003

dísztálka

1

Falra akasztható emléktárgy (tányér), külső pereme sötétre (fekete)
ötvözött, alja vörösréz hatású kör, közepén a Tűztorony, előtte kehelyre
tekeredő kígyó. Körirat: TIT. EÜ. VÁNDORGYŰLÉS / SOPRON 1981

2003.18.1 / 2003

dísztálka

1

Falra is akasztható emléktárgy, hamutartó formájú, külső peremén
rovátkolt díszítés. Közepén vörösréz dombornyomású lemez Sopron
látképével, „Sopron” felirattal.

2003.19.1 / 2003

emlékplakett

1

Kerámia plakett, közepén kehelyre tekeredő kígyó. Bal és jobb oldalán:
1994 - / 1998. Körirat: A GYÓGYSZERÉSZ KAMARA / A
GYÓGYSZERÉSZETÉRT / GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE.

1998

2003.20.1 / 2003

emlékplakett / gyógyszerész

1

2 db vörösréz lemez, rétegelt falapra ragasztva. A felső lemez köralakú (á:
10 cm), benne Sopron 1922. évi címere, alatta „SOPRON” felirat. Alul
téglalap alakú rézlap (7.5 X 5 cm), felirata: IFJÚ GYÓGYSZERÉSZEK / II.
ORSZÁGOS / KOLLOKVIUMA / 1983.

1983

ismeretlen
1981

ismeretlen

1

2 db vörösréz lemez, rétegelt falapra ragasztva. A felső lemez köralakú (á:
10 cm), benne Sopron 1922. évi címere, alatta „SOPRON” felirat. Alul
téglalap alakú rézlap (7.5 X 5 cm), felirata: IFJÚ GYÓGYSZERÉSZEK / II.
ORSZÁGOS / KOLLOKVIUMA / 1983.

1983

4 oldalas német nyelvű oklevél a Leopold rend nagykeresztjének
adományozásáról gr. Cziráky Béla, ciráki és dénesfai birtokosnak, I.
Ferenc József nevében. Kelt: Bécs, 1908. október 2. Borítása vörös
bársony, vörös és fehér selyemszalaggal összekötve. Rajta vörös
függőpecsét aranyozott tokban, mindkettőn császári címer.

1908

2003.20.2 / 2003

emlékplakett / gyógyszerész

2003.21.1 / 2003

oklevél / Lipót-rend nagykeresztjének
adományozásáról

1

2003.21.2 / 2003

tok / függőpecsété

1

2003.21.2.1 / 2003

fedél / függőpecsét tokjáé

1

2003.22.1 / 2003

orvosságos üveg

1

Henger alakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny
aranykeretben ráragasztott ovális papíron feketével festve: SALI - / PYRIN.
Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre csiszolva.

19. század

2003.23.1 / 2003

orvosságos üveg

1

Henger alakú kék üveg, válla és alig keskenyebb nyaka metszve. Keskeny
aranykeretben ráragasztott ovális papíron feketével festve: PEPSIN. /
GERMAN. Széles, kerek, kék dugójának teteje nyolcszögűre csiszolva.

19. század

2003.24.1 / 2003

drogvágó

1

Fatalpra szerelt, harapófogóra hasonlító, álló vaseszköz, mely gyökerek,
szárak aprítására alkalmas.

1

Az oklevél fejléce litográfia, szövege kézzel írt, német nyelvű. Semmelweis
Ignác aláírásával ellátva. Az oklevélről fekete-sárga sodronyon fa
pecséttartó lóg (á: 7.7 cm), benne piros viaszon olvashatatlan
pecsétlenyomat (á: 6 cm). Az oklevél bal felső sarkában 72 krajcáros
illetékbélyeg. Üvegezett fakeretben.

1850

1

Henger alakú, behúzott hasú patikaedény, talpán és szájánál kékes-zöld,
sárgás-barnás csík. Az edény oldalán körben gyógynövények ábrái:
DIGITALIS PUPPUREA, CONVALLARIA MAJALIS, ARCTOSTAPHYLOS
UVA-URSI, DIGITALIS PURPUR. A gyógynövények között latin nyelvű
recept, utolsó négy sora magyarul: Töpler Lajos Gyógyszerész Urnak
Kaposvári Kórház Gyógyszertár. Az edény alján kézzel írt mesterszignó: G
M 1960. Azaz: Goszthony Mária. Belsejében kézzel írt papíron: Goszthony
Mária Bárdudvarnok.

1960

1

A patikaedény 2 cm mélyre illeszkedő teteje. Pereme zöldeskék csíkkal,
tetején növényi ábrázolásokkal és 3 db ampullával. Az ampullák közül az
alsó kettő V alakban helyezkedik el, a harmadik rajtuk keresztben fektetve.
Az ampullák színe fehér, piros díszítéssel.

1960

2003.25.1 / 2003

2003.26.1 / 2003

2003.26.2 / 2003

oklevél

patikaedény

fedél / patikaedényé

A Ht.2003.21.1 leltári számú oklevélhez tartozik. Aranyozott tokban, rajta a
császári címer.
Aranyozott, rajta a császári címer.

1908
1908

19/20. század fordulója

2003.27.1 / 2003

orvosságos üveg

1

Rövidebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított hasáb alakú,
színtelen üveg. Egyik oldalán festett virágok. Széles peremű, keskeny
szájában nyolcszögűre csiszolt tetejű, kerek üvegdugó.

19. század

20. század 1. fele

2003.28.1 / 2003

orvosságos üveg

1

Hasáb alakú, színtelen üveg, szűk szájjal. Rajta téglalap alakú címke:
fehér alapon sötétkékkel nyomtatott szöveg: DOBSA MIHÁLY / ANGYAL
GYÓGYSZERTÁRA / SOPRON / SZENTHÁROMSÁG-TÉR 2 – TELEFON
567. / … szor naponta … kanállal / … mal Täglich … Löffel. Balra fenn a
patika jelképe (egészalakos angyal).

2003.29.1 / 2003

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott, széles, tagolt talpú henger, oldalán fekete
festéssel: ALOË.

19. század

2003.29.2 / 2003

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára lakkozott, széles peremű, domború, kerek fedél, tetején kis
homorú dísszel.

19. század

2003.30.1 / 2003

orvosságos tégely

1

Világosbarnára lakkozott, széles, tagolt talpú henger, oldalán fekete festett
kereszttel és alatta felirattal: OPIUM.

19. század

2003.30.2 / 2003

fedél / orvosságos tégelyé

1

Barnára lakkozott, széles peremű, domború, kerek fedél, tetején kis
homorú dísszel.

19. század

19. század

2003.31.1 / 2003

tinktúraprés

1

Középorsós prés, téglalap alakú (28 X 26.5 cm alapterületű), 3 cm vastag
fatalpra erősítve. A fatalp 4 db vasrúdon áll. A prés 4 lábon áll a fatalpon,
kör alakú, közepében egy bádogedény található, kifolyórésszel és füllel
ellátva. A bádogedényben bádoghenger, lyukacsos fallal. A prés erőkarja
35 cm hosszú, két végén gömbbel ellátva.

2003.35.1 / 2003

porlasztó

1

Folyadék szétporlasztására használták. A kis acéledényke alul nyitott,
belőle 4 mm átmérőjű, 12 cm hosszú, hajlított acélcső vezet ki. Ennek
végéhez 7 cm hosszú, 5 mm átmérőjű acélcső illeszkedik.

2003.36.1 / 2003

adagoló / tubustöltőé

1

2003.36.2 / 2003

kupak / tubustöltő adagolójáé

1

2003.36.3 / 2003

zárócsavar / tubustöltőé

1

2003.37.1 / 2003

kupak / orrstifté

1

2003.38.1 / 2003
2003.39.1 / 2003
2003.40.1 / 2003
2003.41.1 / 2003

tartó / orrstifté
patikasúly
patikasúly
patikasúly

1
1
1
1

2003.42.1 / 2003

fecskendő / orvosi

1

Műanyagból készült, sárgásfehér színű rúd, mindkét végén menettel
ellátva.
Henger alakú fém, belseje menetes, oldalát parafaréteg övezi.
Cérnaorsó alakú, belül menetes. Tetején vésett írás: „PROF. SIGMUND
WUNDSPR”.
Kúp alakú, belül menetes, rajta fekete felirat: „Mentholstift / aus reinem
Menthol”.
Kör alakú, talpon álló, esztergált, menetes.
Hengeres alakú sárgaréz súly, rajta: 16 L. Hitelesítve.
Csonkagúla alakú sárgaréz súly. Hitelesítve.
Csonkagúla alakú sárgaréz súly. Hitelesítve. Talpán: 3:1.
Henger alakú, kicsúcsosodó fémhegyben végződő, másik végén enyhén
kiszélesedő. 20 ml-ig beosztott mérőskála. Háromszög alakú jelzésben:
„Hardo”. Belsejében tejüvegből készült dugattyú.

20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század 1. fele
20. század 1. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
19. század 2. fele
20. század

Gömb alakú aljrész, 10.5 cm hosszú, henger alakú, kissé kiszélesedő
szájú nyak.
Az üveglombik nyakára csúsztatható, nyéllel ellátott fémeszköz.

2003.43.1 / 2003

lombik / üveg

1

20. század

2003.43.2 / 2003

lombikfogó

1

2003.44.1 / 2003

porlasztó

3

Egymásra merőlegesen alumíniumkarral rögzített, érintkezési pontjukon
összeszűkülő üvegcsövecskék. A függőleges üvegcsövecskére
parafadugó van ráhúzva. Porlasztásra használták.

20. század 1. fele

2003.45.1 / 2003

vérnyomásmérő / pumpa gumicsővel

1

A világosbarna pumpa 11 cm hosszú, 15.5 cm átmérőjű, belőle 30 cm
hosszú, 4 mm átmérőjű gumicső vezet ki, melynek végén 6.8 cm hosszú,
fekete műanyag illeszték található. Vérnyomásmérésre használták.

20. század közepe

2003.46.1 / 2003

mérőedény / beöntéshez

1

Henger alakú üveg mérőedény, bádog keretben. A mérőedény alján
kivezető cső található. Az edény űrtartama 1 ? liter. A fémkeret
akasztórészekkel van ellátva. Beöntéshez használták.

20. század közepe

2003.46.2 / 2003

gumicső / beöntéshez

1

Ellipszis formába hajlított, világosbarna gumicső, mindkét végén szakadás
és törés. Beöntéshez használták.

20. század közepe

2003.46.3 / 2003

gumicső / beöntéshez, zárócsappal

1

Világosbarna gumicső, egyik végén szakadás és törés, a másikon 4 cm
hosszú, 3.5 cm széles, fekete műanyag zárócsap. Beöntéshez használták.

20. század közepe

2003.46.4 / 2003

gumicső / beöntéshez

1

Behajlított, világosbarna gumicső, egyik vége törött, a másikon
kiszélesedik. Beöntéshez használták.

20. század közepe

2003.47.1 / 2003

üvegedény / laboratóriumi

1

Inhaláló (belégzőkészülék). Az átlátszó üvegfalon fekete tussal felirat:
„BEAUT” WIESEBADEN … Esztergom. A henger alakú központi részből
felfelé egy előre hajló, felfelé szűkülő cső (h: 8 cm) vezet ki. Alul oldalra
kivezető, 4 cm hosszú nyitott csőrész található.

20. század 1. fele

2003.48.1 / 2003

üvegrúd / hajszálcsővel

1

Négyzetes hasáb alakú, átlátszó üvegből készült tömör üvegrúd,
közepében hajszálcsővel.

20. század 1. fele

Középorsós, feketére festett prés, mely három lábon áll. A laprésze kör
alakú (á: 16.5 cm), kifolyórésszel ellátva. A prés középrészén bádogból
készült henger található, melynek oldalfala lyukacsos. A prés erőkarja 21
cm hosszú. Növények préselésére használták.

20. század

2003.49.1 / 2003

patikaprés

1

2003.50.1 / 2003

dörzscsésze

1

2003.51.1 / 2003

dörzscsésze

1

2003.52.1 / 2003

dörzskeverő / patikai

1

Gömbszerű dörzsfelülettel ellátott, vaskos porcelánrúd. Pépesítésre,
keményebb anyagok puhítására szolgáló patikaeszköz.

20. század 1. fele

2003.53.1 / 2003

orvosságos üveg

1

Henger alakú, barna üveg, parafa dugóval. Rajta fehér papíron kézzel írt
fekete felirat: „Qmbra”. Valószínűleg valamilyen illatanyagot tartalmazott.

19. század 2. fele

Tálka formájú fehér biszkvit, vastag porcelánedény csőrös kiöntővel.
Fehér porcelán. Felül csőrös kifolyórésszel ellátott, 1 cm anyagvastagságú
dörzscsésze. Alul űrmértékszám: 3 ?.

19. század
20. század 2. fele
20. század 2. fele

2003.54.1 / 2003

fiola

1

Világosbarna üveghenger, rajta spirál alakban felragasztott címke. A
címkén fehér alapon, fekete keretben, fekete betűkkel: Vaschloridgyapot /
vérállító, levegő ellen védendő.

19. század 2. fele

2003.55.1 / 2003

keverőedény / patikai

1

Csésze formájú, átlátszó üveg, kis, hullámos kiöntővel. Gyógyszerek
készítéséhez használták.

19. század 2. fele

2003.56.1 / 2003

mérőedény / patikai (menzúra)

1

Hengeres ónpohár kiöntővel, füllel. Belsejében jelzés 100 egységig (20-tól
100-ig, húszas léptékkel). Talpán jelzés: ST. BAUMANN WIEN. MMD.
1887.

2003.57.1 / 2003

tubustöltő

1

Henger alakú, egyik végén ceruzaformában kihegyesedő, másik végén
menettel ellátott.

19. század 2. fele

2003.57.2 / 2003

zárócsavar / tubustöltőé

1

Cérnaorsó alakú, belül menetes csavar. Tetején vésett írás: „PROF.
SIGMUND WUNDSPR”.

19. század 2. fele

2003.58.1 / 2003

tubustöltő

3

2003.59.1 / 2003

dörzscsésze

1

2003.60.1 / 2003

fajsúlymérő

1

Átlátszó műanyagcső, szeme finom, sötét. Felső felében skála, rajta felirat:
Carl Müller Wien V. Pilgramgasse 16. Mostwage. Temp. + 14o R.

20. század 1. fele

2003.60.2 / 2003
2003.60.3 / 2003

tok / fajsúlymérőé
kupak / fajsúlymérő tokjáé

1
1

Nyers fatok, rajta bélyegző lenyomata: Carl Müller Wien.
Nyers fa, egyszerű, 1.5 cm mélységig záródó kupak.

20. század 1. fele
20. század 1. fele

2003.61.1 / 2003

orvosságos tégely

1

Szürke színű, henger alakú tartóedény, testén fekete felirat: ELECT: /
LENITIV:. A test két oldalán egy-egy fogórész van kialakítva.

19. század 2. fele

2003.61.2 / 2003

fedél / orvosságos tégelyé

1

Lapos, kerek fedő, kis, golyó alakú fogórésszel.

19. század 2. fele

2003.62.1 / 2003

palack / forrásvizes

1

Zöld színű üveg, hengeres részén domború felirat: GLEICHENBERGER
QUELL SOOLE. Ovális talp, hengertest, szűk száj (á: 2.7 cm), benne
parafadugó. Az üveg talpán jelzés: 300. A palackban forrásvíz található.

20. század 1. fele

1

Kékes-lilás színű üveg, hengeres testtel, szűk szájjal (á: 2.2 cm). Hengeres
részén függőleges felirat: EGRI VÍZ IRGALMASOK GYÓGYTÁRÁBÓL
EGERBEN. Németül ugyanez: ERLAUER WASSER AUS DER
APOTHEKE DER BARMHERZIGEN IN ERLAU. És lengyelül: JAGERSKA
WODA Z LEKARNJE BRATROV MILOSERDNJEH W JAGRI.

20. század 1. fele

1

Egyszerű doboz, tetején fekete díszítő keretezés és fekete felirat:
„SPERGELY BÉLA és SPERGELY BÉLÁNÉ / gyógyszerészeti
laboratóriuma / BUDAPEST, XIV., Stefánia-út 25. szám. / Asthmacurin /
injekció, subcutan használatra, / asthma rohamok ellen.” Ezután további
információk az összetételre és az adagolásra. Benne 2 db barnaszínű
ampulla.

1930-1940 körül

2003.63.1 / 2003

2003.64.1 / 2003

palack / forrásvizes (egri víz)

doboz / gyógyszeres

Henger alakú, egyik végén ceruzaformában kihegyesedő, másik végén
menettel ellátott. A hurkatöltőhöz hasonlóan funkcionált.
Fehér tálka csőrös kiöntővel.

1887

19. század 2. fele
20. század közepe

2003.64.2 / 2003

ampulla

1

Barna üvegből készült ampulla. Asthmacurin injekció számára. Felirat:
„ASTHAMA- / CURIN / -Spergely- / 51584.

1930-1940 körül

2003.64.3 / 2003

ampulla

1

Barna üvegből készült ampulla. Asthmacurin injekció számára. Felirat:
„ASTHAMA- / CURIN / -Spergely- / 51584.

1930-1940 körül

2003.65.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Henger alakú fémtartó, rajta fehér címke. A címkén pirossal: Dr. Dralle’s /
Hirsch-Talg. / Zur Verhütung des Wundreibens / Georg Dralle, Hamburg.
Bontatlan.

20. század 1. fele

2003.66.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Gyufásdoboz formájú. Tetején fehér címkén aranyszínű keretben
feketével: „OROSZLÁN GYÓGYSZERTÁR SOPRON, / Várkerület 30. /
LÖWEN-APOTHEKE OEDENBURG / Grabenrunde 30.” Kézírással:
„Rendelet szerint / 1932. XII. 22.”

1932

2003.66.2 / 2003

fiók / gyógyszeres dobozé

1

Skatulya-fiók. Oldalai kék, fekete, zöld és bordó színekkel díszítettek.

1932

2003.67.1 / 2003

tubus / gyógyszeres

1

Fekete műanyagkupakkal ellátott, fehér színű fémtubus, rajta fekete
keretben feketével: „Zinkpaste / Hauptsanitätspark Berlin.”

20. század 2. fele

2003.68.1 / 2003

tubus / gyógyszeres

1

Fekete műanyagkupakkal ellátott, fehér színű fémtubus, rajta fekete
keretben feketével: „Salizylsalbe 2 % / Fußheilsalbe / Hauptsanitätspark /
Berlin.”

20. század 2. fele

2003.69.1 / 2003

tubus / gyógyszeres

1

Fémkupakkal ellátott, fehér színű fémtubus, rajta fekete keretben
feketével: „Alkalische Augensalbe / Hauptsanitätspark Berlin.”

20. század 2. fele

2003.70.1 / 2003

tubus / gyógyszeres

1

2003.71.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Fekete műanyagkupakkal ellátott, piros színű fémtubus, rajta fekete
keretben feketével: „Fußschweißsalbe / Hauptsanitätspark Berlin.”
Henger alakú, rózsaszín peremű, barnás színű doboz.

20. század 2. fele
1958

2003.71.2 / 2003

fedő / gyógyszeres dobozé

1

Henger alakú, rózsaszín peremű tető. Rajta kékkel Szent Erzsébet alakja,
valamint kézírással 1958. V. 30-i dátum. A fedél tetejére téglalap alakú,
kék keretes címke van ragasztva. Rajta kékkel nyomtatva: „5/19 sz.
GYÓGYSZERTÁR / SOPRON / Köztársaság-útja 2 – T.: 103. / Név: … /
195 Exp.” Kézzel: „50 db / Karil tb.”

2003.72.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Henger alakú, rózsaszín peremű, szürkés színű doboz.

1953

1953

2003.72.2 / 2003

fedél / gyógyszeres dobozé

1

Henger alakú, rózsaszín peremű tető. Tetején kör alakú, kékkeretes fehér
címke, rajta kékkel nyomtatva: Szent Erzsébet alakja, mellette két oldalról
és alatta: „SZENT / ERZSÉBET” / GYÓGYSZERTÁR / Telefon: 103.
SOPRON, Erzsébet-u. 4. Alatta kézzel: „2-szer napjában 1 porb. / 1953.
VI. 3.”

2003.73.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Fehér kartondoboz, rajta kék díszítés és kék felirat: „MAGYAR KIRÁLY
GYÓGYSZERTÁR / SOPRON / VÁRKERÜLET 135. TEL.: 27. Balra
kinyújtott kardú lovas király alakja. A dobozban 7 db gyógyszeres
papírtasak van.

1958

1930-1940 körül

2003.73.2 / 2003

tasak / gyógyszeres

7

Fehér színű, gyógyszeres papírtasak. Zöld betűkkel: „Magyar Király /
gyógyszertár / Sopron,/ Várkerület 135.” Pirossal király mellképe, alatta
zölddel: „Tel.: 27.”

1930-1940 körül

2003.74.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Egyenlő oldalú háromszög alakú, műanyag, átlátszó doboz. Címkéjén:
„Karil tabletta”, továbbá az összetételre, adagolásra és termékjellemzőre
vonatkozó adatok. Benne 1 db fehér tabletta.

1960-1970

2003.75.1 / 2003
2003.75.2 / 2003

üveg / gyógyszeres
dugó / gyógyszeres üvegé

2
2

2003.76.1 / 2003

tok / zsebgyógyszertár számára

1

2003.76.2 / 2003

tartó / zsebgyógyszertáré

1

Bordó-barna színű tartórész, elő- és hátlapjának egy része lehajtható.
Rajta aranyszínű betűkkel: „Patent Wiener”.

19/20. század fordulója

2003.77.1 / 2003

géztekercs

1

Géztekercs biztosítótűvel összetűzve. Papírcsomagolás. A
zsebgyógyszertár része.

19/20. század fordulója

2003.78.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Négyzet alapú hasáb, parafadugóval lezárva. Testére ragasztott címkén
feketével: „Hoffman / cseppek”. Nyakára ragasztott címkén: „Belsőleg”. A
zsebgyógyszertár része

19/20. század fordulója

2003.79.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Négyzet alapú hasáb, parafadugóval lezárva. Testére ragasztott címkén
feketével: „Baldrian / cseppek”. Nyakára ragasztott címkén: „Belsőleg”. A
zsebgyógyszertár része

19/20. század fordulója

2003.80.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Négyzet alapú hasáb, fémkupakos parafadugóval lezárva. Testére
ragasztott címkén feketével: „Salmiak / szesz”. Nyakára ragasztott címkén:
„Külsőleg”. A zsebgyógyszertár része.

19/20. század fordulója

2003.81.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Négyzet alapú hasáb, parafadugóval lezárva. Testére ragasztott címkén
feketével: „Kámfor- / szesz”. Nyakára ragasztott címkén: „Külsőleg”. A
zsebgyógyszertár része.

19/20. század fordulója

2003.82.1 / 2003

fiola / üveg-

1

Fémkupakkal ellátott, kerek, vékony falú üvegfiola. A zsebgyógyszertár
része.

19/20. század fordulója

20. század 1. harmada

Hengeres testű, világosbarna üveg, szája kiöntőrésszel kiképezve.
Barna színű, csiszolt üvegdugó, teteje gömbformára kiképezve.
Bordó-barna színű fedőtok, mely a tartórészről lehúzható. Rajta
aranyszínű felirat: „Cs. és kir. kizár. szabad. / Zseb- Gyógyszertár.”

20. század
20. század
19/20. század fordulója

2003.83.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Téglalap alapú hasáb, kerek száj, benne parafadugó, mely celofánnal és
befőttes gumival rögzített. Címkéjén fehér alapon zöld betűkkel:
„INSPIROL / Német birodalmi szabadalom”, továbbá használati útmutató.
Az üvegben narancssárga-barnás színű fertőtlenítő folyadék található.
Hátoldalán domború felirat: „Berott”.

2003.84.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Négyzet alapú hasáb. Átlátszó üveg. Hengeres nyak, kerek száj (á: 2.8
cm), dugó nélkül. Talán gyomorcsepp volt benne.

1920-1940 körül

2003.85.1 / 2003

üveg / orvosságos

1

Kisméretű, négyzetes hasáb, színtelen üvegből. Felirat és címke nélkül.

19. század 2. fele

2003.85.2 / 2003

dugó / orvosságos üvegé

1

19. század 2. fele

2003.86.1 / 2003

piknométer

1

Csiszolt üvegdugó.
Üvegből készült, kúp alakú lombik, oldalán L alakú kivezető csővel.
Dugórésze csiszolt.

ismeretlen

2003.86.2 / 2003

hőmérő / piknométerhez

1

- 10oC-tól + 40oC-ig skálázott, higanyos mérőeszköz, mely 6.5 cm mélyen
illeszkedik a pikntométerbe. Felirata: „Jenatherm N”. Az illeszkedés helyén
az üveg csiszolt.

2003.87.1 / 2003

edény / vákuumszűrős

1

Üvegből készült, henger alakú edény, teteje tölcsérformára kiképezve.
Oldalán csatlakozó csőr.

20. század közepe

2003.89.1 / 2003

doboz / kötszeres

1

Kék-bordó-fehér díszítésű doboz, tetején fehér alapon kékkel: „HYDR.
MULLPÓLYA MULLBINDE”.

1947

2003.90.1 / 2003

doboz / kötszeres

1

Felirata (többek között): HYDROPHILE GAZEBINDE. Csomagolása fehér,
felirata kék, piros színű. Aranyszínű díszítés. A csomagolás bontatlan.

1940

2003.91.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

Henger alakú, szürke és aranyszínű doboz.

20. század 1. fele
20. század 1. fele

ismeretlen

2003.91.2 / 2003

fedél / gyógyszeres dobozé

1

Henger alakú, szürke és aranyszínű, tetején fehér alapon kék felirat:
„OROSZLÁN GYÓGYT. / LÖWEN APOTHEKE / SOPRON,
VÁRKERÜLET / GRABENRUNDE 30”.

2003.92.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

2

Színtelen üvegből készült, hengeres testű, szája kiöntőrésszel kiképezve.

20. század 1. fele

2003.92.2 / 2003

dugó / gyógyszeres üvegé

2

Barna színű, csiszolt üvegdugó, teteje gömbformára kiképezve.

20. század 1. fele

2003.93.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

2

Német szabadalom után magyar gyártmány. Barna alapon fehér betűkkel
BAYER védjegy és terméknév: ASPIRIN. Barna felirat, mely a gyártóra és
a termékre vonatkozik. Zöld színű minőségtanúsító szalag.

1930-1950

2003.94.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Világosbarna színű, hengeres testű üvegcse, melynek nyaka összeszűkül,
szájrészén perem. Az üvegben fehér por található. Oldalán fehér címke,
rajta kék és piros keretben piros felirat: „SCHIMMEL & CO.” Feketével:
Moschus, künstlich”.

20. század 1. fele

2003.95.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Világosbarna színű, hengeres testű üvegcse, szájában parafadugó.
Bontatlan. Oldalán fehér címke, rajta fekete felirat: „Ambra grisea / Bruno
Raabe Wien”.

20. század 1. fele

1

Színtelen, hengeres testű üvegcse, szájában parafadugó. Barnás színű
tartama kiszáradt. Oldalán fehér címke, fekete felirat: „Tinct. Moschi 1:50 /
Philipp Rőder. Wien”. Alul piros színű, kör alakú védjegy: „Philipp Röder –
Bruno Raabe A. G. Wien” körirattal.

20. század 1. fele

1

Színtelen, hengeres testű üvegcse, szájában parafadugó. Oldalán
papírcímke, rajta feketével: „LIPTAY EMIL / gyógyszertára a magyar
királyhoz / SOPRONBAN, Várkerület 133.” A címke alján ez németül
megismétlődik. Kézírással a magyar felirat alatt: „Vérzést csillapító /
gyapot / 30 fillér”. Az üveg bontatlan.

20. század 1. fele

2003.96.1 / 2003

2003.97.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

üveg / gyógyszeres

2003.98.1 / 2003

üveg / gyógyszeres

1

Színtelen, hengeres testű üvegcse, szájában parafadugó. Bontatlan,
benne sötét színű szemcsés anyag. Oldalán fehér papírcímke, feketével:
„MOSCHUS TONQU… / EX VESICIS OPT. VE… / Philipp Röder. Alul
piros színű, kör alakú védjegy: „– Bruno Raabe A. G. Wien” körirattal.

2003.99.1 / 2003

pólya / gyorskötöző

1

Bontatlan, fehér papírcsomagolásban. Kék felirat: „STERIL
GYORSKÖTÖZŐ PÓLYA”. Továbbá: termékjellemzők, ár. Alul: „RICO
KÖTSZERMŰVEK, BUDAPEST”.

1960-1970

1945-1950
1945-1950

2003.100.1 / 2003

fedél / gyógyszeres dobozé

1

Gyufásdobozhoz hasonló felépítésű, oldallapjain piros és aranyszínű,
tetején fehér címke, rajta kék keretben, kék betűkkel: „5/19 sz.
GYÓGYSZERTÁR / SOPRON / Köztársaság útja 2 – Telefon: 103. / Név:
… / 195 Exp.”

2003.100.2 / 2003

fiók / gyógyszeres dobozé

1

Skatulya-fiók. Oldallapjain piros és arany színekkel díszítettek.

2003.101.1 / 2003

sebkötöző / -csomag

1

Bontatlan vászonborítással. Fekete felirata: „Sebkötözőcsomag / Gyártási
év: 1940. március”. A szöveg felett vöröskereszt. Hátoldalán: „Sterilizálva
1940. március hó. / Schottola Ernő. Budapest, Vilmos császár-ut 53”.

2003.102.1 / 2003

eszköz / sebészeti

1

Fekete szarunyéllel ellátott, összehajtható pici kés. Az egyélű pengén
felirat: „JACOBSEN”.

2003.103.1 / 2003

eszköz / sebészeti

1

2003.104.1 / 2003

eszköz / sebészeti

1

Barna szarunyéllel ellátott, összehajtható pici kés. Az egyélű pengén
felirat: „SA BAT NEK”.
Szarunyéllel ellátott, összehajtható pici kés. Pengéje lándzsa alakú.

20. század 1. fele

1940

19. század
19. század
19. század

2003.105.1 / 2003

védősapka / gyermekfrász ellen

1

Négyzetes alapú fémkeret, oldalélei ívesen egy pontban záródnak felül. A
kereten textilborítás, melynek mind a négy oldalán egy-egy rézmetszet
látható. 1. képen (8 X 6 cm): Szűz Mária, Szt. József és a kis Jézus a
három napkeleti bölccsel. 2. képen (11.8 X 11.5 cm): felül Szt. Anastasius
mártír feje, alatta a halott Szt. Valentin. 3. képen (8 X 6 cm): haldokló
Xavéri Szt. Ferenc. 4. képen (11.8 X 11.5 cm): a bécsi Madonna.

2003.106.1 / 2003

jelvény / Magyarországi Gyógyszerész Egyesület

1

Kör alakú, keretét saját farkába harapó kígyó alkotja. A jelvény közepén
fehér alapon kék betűk: M. Gy. E. Készítette: Morzsányi.

1930

2003.107.1 / 2003

emlékplakett / FIP’84

1

Lakkozott, világosbarna fatalpon téglalap alakú (6.5 X 9.4 cm) plakett.
Rajta domborított felirat: „FIP "84 / BUDAPEST / HUNGARY”. Domborított
ábrán a Mátyás templom, Szt. István lovasszobra és a Halászbástya,
valamint stilizált gyógyszerészeti jelkép.

1984

2003.108.1 / 2003

emlékplakett / Sopron

1

Lakkozott, világosbarna fatalpon kör alakú (á: 5.5 cm) plakett. Rajta
körirat: „SOPRON 1277-1977”. Közepén gotizáló ablakmotívum.

1977

18. század

2003.109.1 / 2003

emléktál / TIT Eü. Vándorgyűlés

1

A tál közepében vörösréz plakett, körirata: „TIT EÜ. VÁNDORGYŰLÉS /
SOPRON, 1981. Közepén gyógyszerész jelkép: kehelyre tekeredő kígyó,
háttérben a Tűztorony. Ld. még Ht.2003.17.1

1981

2003.110.1 / 2003

emléktál / Gyógyszertechnológiai Konferencia

1

Behúzott peremű, közepében 13 cm átmérőjű plakett rézből, körirata: „IX.
GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI KONFERENCIA / SOPRON 1980”.
Középen mozsártörő férfi alakja. A felirat és az ábra domborított.

1980

2003.111.1 / 2003

emlékplakett / „Gyógyszer az ezredfordulón”
konferencia

1

Világosbarna színű, kör alakú kerámia. Készítette: Schalkammer Terézia
keramikus iparművész (Budapest). Rajta: Storno-ház, a Városház és a
Tűztorony ábrája. Körirat: „GYÓGYSZER AZ EZREDFORDULÓN
KONFERENCIA 1995 SOPRON”.

1995

1

Téglalap alakú, világosbarna színű kerámia. A Storno-ház, a Tűztorony és
a Városháza ábrájával. Alatta és felette felirat. Felül: „25 éves a MGYT /
GYÓGYNÖVÉNY / SZAKOSZTÁLY”. Alul: „VII. MAGYAR /
GYÓGYNÖVÉNY / KONFERENCIA SOPRON ’86”.

1986

1

Lakkozott, világosbarna fatalpon kör alakú (á: 10 cm) vörösréz
emlékplakett Sopron 1922. évi címerével. Alatta téglalap alakú (5 X 6.9
cm) vörösréz írástáblán felirat: „IFJÚ GYÓGYSZERÉSZEK / II.
ORSZÁGOS / KOLLOKVIUMA. / 1983”. Hátulján akasztó. Ld. még:
Ht.2003.20.1

1983

1977

2003.112.1 / 2003

2003.113.1 / 2003

emlékplakett / Gyógynövény Konferencia

emlékplakett / Ifjú Gyógyszerészek Kollokviuma

2003.114.1 / 2003

emlékplakett / Rozsnyai Mátyás emlékverseny

1

Lakkozott, sötétbarna faalapon kör alakú (á: 7 cm) bronz (?) emlékplakett,
jobb oldalán a Tűztorony ábrájával és SOPRON felirattal, bal oldalán
gotizáló ablak előtt leveles ág. A plakett alatt téglalap alakú (7.3 X 5 cm)
írástáblán: „ROZSNYAY MÁTYÁS / EMLÉKVERSENY / SOPRON 1977.
V. 25-28.” Hátulján akasztó. Ld. még: Ht.2003.15.1

2003.115.1 / 2003

emlékpohár / Gyógyszeranalítikai Kollokvium

1

Henger alakú, átlátszó üvegből készült pohár. Rajta a Tűztorony fekete
színű ábrája, körülötte oválisan felirat: „XX. GYÓGYSZERANALÍTIKAI
KOLLOKVIUM / SOPRON, 1988. ÁPR. 17-19.”

1988

1

Henger alakú, felfelé szűkülő fülespohár. Felül (kb. 2.2 cm vastag sávban)
színtelen, egyébként tejüveg. Középső részén kékkel 7 X 4.3 cm
nagyságú, téglalap alakú ábra van festve. Rajta a Storno-ház, a Tűztorony
és a Városháza. Balra fenn kékkel: „25 éves a MGYT / GYÓGYNÖVÉNY /
SZAKOSZTÁLY. Alul: „VII. MAGYAR / GYÓGYNÖVÉNY / KONFERENCIA
SOPRON ’86”.

1986

2003.116.1 / 2003

emlékpohár / Magyar Gyógynövény Konferencia

Gyufásdoboz-szerű felépítésű, oldala piros színnel díszített. Címkéjén
aranyszínű keretben, fehér alapon feketével felirat: „OROSZLÁN
GYÓGYSZERTÁR / LÖWEN APOTHEKE / SOPRON / Várkerület 30. /
LEOPIRIN / Dat.: … Exp.”. Bal oldalt álló oroszlán. Fájdalomcsillapítót
tároltak benne.

2003.117.1 / 2003

doboz / gyógyszeres

1

2003.117.2 / 2003

fiók / gyógyszeres dobozé

1

2003.118.1 / 2003

utazóbőrönd / Thurner Mihályé

1

2003.118.1.2 / 2003

huzat / bőrönvédő

1

Sopronyi Thurner Mihály utazóbőröndjének védőhuzata. Zöldes textil,
sarkain barna bőr ütésvédővel, bőr szegéllyel. Oldalának közepén, barna
bőrlapocskán (14 X 3.5 cm) „Dr. T. M.” felirat.

1920-1930

2003.118.2 / 2003

takaró

1

Takaró, melyet Thurner Mihály vitt magával olaszországi tárgyalásaira
1921-ben. Téglalap alakú, bélelt, egyik felén geometriai mintákkal díszített
(kötött) takaró, állítólag Prickler Matild készítette.

1920-1930

1920-1930

Skatulya-fiók. Oldalai piros és arany színekkel díszítettek.
Barna bőrrel bevont utazóbőrönd, melyet Thurner Mihály vitt magával
olaszországi tárgyalás alkalmával 1921-ben.

1930-1940

1930-1940
1920 körül

2003.118.3 / 2003

párna

1

Thurner Mihály olaszországi tárgyalásaira (1921) magával vitt párnája.
Rövid oldalain rojtokkal díszített, egyik felén okker, narancs, barna, sárga
és kék színű, geometriai mintákkal kötött. Másik felén ornamentálisan
díszített barna bársonypárna.

2003.119.1 / 2003

porszívó

1

Alumíniumból készült, fekete, két végén fémszínű porszívótest, műanyag
gégecsővel és 3 db fém hosszabbítóval és kefefejjel.

1930-1950

2003.119.2 / 2003

tok / porszívóé

1

Barna bőrrel bevont fatároló és hordozóbőrönd porszívóhoz. Csattal
zárható, fedelének belsején címke, Szende József porszívó-kereskedő
névjegye.

1930-1950

A Soproni Szabóiparosok Egyesületének díszoklevele Horváth József
részére. Kelt: 1930. december 14-én. Körül különböző iparágak
emblémáival díszített, koronás középcímerrel és a Soproni Szabóipari
Egyesület pecsétjével ellátott oklevél, Tóth János titkár és Horváth István
elnök aláírásával.

2003.120.1 / 2003

díszoklevél

1

2004.1.1 / 2004

mosófazék

1

2004.1.2 / 2004

fedél / mosófazéké

1

2004.2.1 / 2004

fényképalbum / Cziráky család

1

2004.3.1 / 2004
2004.3.2 / 2004

ágy / tábori (katonai)
váz / tábori (katonai) ágyé

1
1

2004.3.3 / 2004

huzat / tábori (katonai) ágyé

1

2004.4.1 / 2004
2004.5.1 / 2004

kesztyűtágító
papírpénz / egymilliárd milpengő

1
16

Bádog, gőzölős mosófazék négy gőzcsatornával, két füllel, oldalán F. V.
rövidítés.
Kör alakú bádogfedő esztergált fafogantyúval.
Csáfordról származó, 327 db fekete-fehér családi fotót tartalmazó album.
Gerince bőr, borítása sötétkék bársony.
Fából és acélból készült katonai tábori ágy.
Fából és acélból készült katonai tábori ágy vázszerkezete.
Katonai tábori ágy huzata, két oldalán 3-3 db fa- és acélmerevítővel.
Zsákvászonból készült.
Bőrkesztyűk ujjainak tágítására készült szerszám.
Kékszínű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. június 3.

1930

1930 körül
1930 körül
19/20. század fordulója
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
20. század közepe
1946

2004.5.2 / 2004

papírpénz / százmillió milpengő

25

Zöldszínű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. június 3.
Hátoldalán az országház.

1946

2004.5.3 / 2004

papírpénz / egymilliárd pengő

1

Barnás színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. március
18.

1946

2004.5.4 / 2004

papírpénz / százmillió pengő

23

Barnás színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. március
18. Hátoldalán az országház.

1946

2004.5.5 / 2004

papírpénz / tízezer B.-pengő

20

Barnás-lilás színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. június
3.

1946

2004.5.6 / 2004

papírpénz / tízmillió pengő

95

Zöldes-kékes, rózsaszínes színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti
Bank: 1945. november 16. Balról két angyal tartja az országcímert, jobbról
Kossuth Lajos. Hátoldalán szálló galamb csőrében ággal.

1945

2004.5.7 / 2004

papírpénz / százezer milpengő

5

Zöldes színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. április 29.
Hátoldalán az országcímer.

1946

2004.5.8 / 2004

papírpénz / tízezer milpengő

25

Kékes-szürkés színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946.
április 29.

1946

2004.5.9 / 2004

papírpénz / tíz pengő

22

Zöldes színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1936. december
22. Hátoldalán Szt. István lovasszobra.

1936

2004.5.10 / 2004

papírpénz / húsz pengő

42

Kékes színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1941. január 15.

1941

2004.5.11 / 2004

papírpénz / ötven pengő

6

Zöldes-barnás színű papírpénz. Elején jobbról Petőfi Sándor képe,
hátoldalán középen a pusztában vágtató ménes csikóssal. Kiadta a
Magyar Nemzeti Bank: 1932. október 1.

1932

2004.5.12 / 2004

papírpénz / húsz pengő

29

Lilás-bordó színű papírpénz. Elején jobbról Mátyás király képe, balról az
ország címerét tartó két angyal. Hátoldalán a budai vár. Kiadta a Magyar
Nemzeti Bank: 1930. július 1.

1930

2004.5.13 / 2004

papírpénz / száz pengő

18

Lilás-bordó színű papírpénz. Jobbról Mátyás király képe. Hátoldalán a
budai vár, előtérben gőzhajó a Dunán. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank:
1945. április 5.

1945

2004.5.14 / 2004

papírpénz / ötszáz pengő

24

Lilás-bordó színű papírpénz. Jobbról Mátyás király képe. Hátoldalán a
budai vár, előtérben gőzhajó a Dunán. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank:
1945. április 5.

1945

2004.5.15 / 2004

papírpénz / ezer pengő

2

Kékes-szürkés színű papírpénz. Elején Magyar Nemzeti Bank felirattal
ellátott, fehér alapon piros mintás bélyeg van ragasztva. Kiadta a Magyar
Nemzeti Bank: 1945. július 15.

1945

2004.5.16 / 2004

papírpénz / tízezer pengő

16

Barnás-zöldes színű papírpénz. 15 db-on Magyar Nemzeti Bank felirattal,
fehér alapon barna mintás bélyeg van ragasztva. Kiadta a Magyar Nemzeti
Bank: 1945. július 15.

1945

2004.5.17 / 2004

papírpénz / száz pengő

55

Kék színű papírpénz. Jobb oldalon Kossuth Lajos képe. Kiadta a Magyar
Nemzeti Bank: 1945. november 16.

1945

2004.5.18 / 2004

papírpénz / százezer pengő

57

Barnás-zöldes színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1945.
október 23.

1945

2004.5.19 / 2004

papírpénz / tízmillió milpengő

7

Barnás-kékes színű papírpénz. Jobb oldalon Kossuth Lajos képe. Balról
két angyal tartja az ország címerét. Hátoldalán szálló galamb, csőrében
olajág. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946. május 24.

1946

2004.5.20 / 2004

papírpénz / egymillió B.-pengő

3

Barnás színű papírpénz. Jobb oldalon Kossuth Lajos képe. Kiadta a
Magyar Nemzeti Bank: 1946. június 30.

1946

2004.5.21 / 2004

papírpénz / százezer B.-pengő

4

Barnás-vörös színű papírpénz. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank: 1946.
június 3.

1946

2004.5.22 / 2004

papírpénz / száz pengő

3

Zöldes-narancsos, barnás színű papírpénz. Kiadta a Vöröshadsereg
Parancsnokága 1944.

1944

2004.5.23 / 2004

papírpénz / ötven pengő

5

Zöldes-kékes színű papírpénz. Kiadta a Vöröshadsereg Parancsnokága
1944.

1944

2004.5.24 / 2004

papírpénz / húsz pengő

7

Kékes színű papírpénz. Kiadta a Vöröshadsereg Parancsnokága 1944.

1944

2004.5.25 / 2004

papírpénz / öt pengő

3

2004.6.1 / 2004

adójegy / ötszázezer adópengőről

8

Sötétbordó színű papírpénz. Kiadta a Vöröshadsereg Parancsnokága
1944.
Szürkés színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 25.

2004.6.2 / 2004

adójegy / egymillió adópengőről

2

Pirosas színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 25. Számozatlan.

1946

2004.6.3 / 2004

adójegy / ötvenezer adópengőről

8

Zöldes színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 25. Sorszámozott.

1946

2004.6.4 / 2004

adójegy / tízezer adópengőről

81

Barnás színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 28.

1946

2004.6.5 / 2004

adójegy / tízezer adópengőről

19

Barnás színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 28. Számozatlan.

1946

2004.6.6 / 2004

adójegy / tízezer adópengőről

25

Zöldes színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 25. Számozatlan.

1946

2004.6.7 / 2004

adójegy / százezer adópengőről

2

Lilás színű adójegy. Kiadva: Budapest, 1946. május 28. Sorszámozott.

1946

2004.7.1 / 2004

papírpénz / egy forint

1

2004.8.1 / 2004

papírpénz / zehntausend Kronen

1

2004.9.1 / 2004
2004.10.1 / 2004
2004.11.1 / 2004
2004.12.1 / 2004
2004.13.1 / 2004
2004.14.1 / 2004
2004.15.1 / 2004

papírpénz / hundert Kronen
papírpénz / három rubel
papírpénz / egy kopejka
papírpénz / fünfzig Heller
papírpénz / három kopejka
papírpénz / dieci centesimi
papírpénz / cinque centesimi

1
1
1
2
1
1
1

Barnás színű. Kossuth-bankó.
Barnás-lilás színű. Hátoldalán lilás-zöldes színű. Kiadva: Bécs, 1918.
november 2.
Kékes-pirosas színű. Kiadva: Bécs, 1912. január 2.
Színezett.
Halvány pirosas színű a hátoldala.
Kékes színű. Kiadva: Bécs, 1920. december 3.
Halvány zöldes színű.
Halvány barnás, narancsos színű. Kiadva: 1918. január 2.
Világoskék színű. Kiadva: 1918. január 2.

1944
1946

1848-1849
1918
1912
20. század eleje
20. század eleje
1920
20. század eleje
1918
1918

2004.16.1 / 2004

papírpénz / húsz fillér

1

Barnás színű. Kiadva: Budapest, 1920. október 2.

1920

2004.17.1 / 2004

papírpénz / ötven fillér

1

Sötétkék, hátoldala világoskék színű. Kiadva: Budapest, 1920. október 2.

1920

2004.18.1 / 2004
2004.19.1 / 2004
2004.20.1 / 2004
2004.21.1 / 2004
2004.22.1 / 2004

papírpénz / egy lej (1 leu)
papírpénz / két korona
papírpénz / két korona
papírpénz / 50 kopejka
papírpénz / egy korona

1
1
1
1
1

20. század eleje
1917
1920
20. század eleje
1920

2004.23.1 / 2004

papírpénz / ezer korona

1

Világoslila színű. Kiadva: Román Nemzeti Bank.
Piros színű. Kiadva: Bécs, 1917. március 1.
Piros színű. Kiadva: Budapest, 1920. január 1.
Sötétkék keretben mustárszín.
Kék színű. Kiadva: Budapest, 1920. január 1.
Szürkés-barnás színű. Jobbról Szt. István képe. Kiadva: Budapest, 1923.
július 1.

2004.24.1 / 2004

papírpénz / ezer korona + nyolc fillér

1

Szürkés-barnás színű. Jobbról Szt. István képe. Kiadva: Budapest, 1923.
július 1. Pirossal rányomtatva: NYOLC FILLÉR.

1923

2004.25.1 / 2004

papírpénz / tíz fillér

1

Zöldes, narancsos színű. Középen páncélos lovag. Jobb kezében kard, bal
kezében zászlót tart. „Kitartás”, „Győzelem” feliratok két oldalról. Kiadva:
Sopron, 1918. május 1. Nyomtatta: Röttig-Romwalter Nyomda.

1918

2004.26.1 / 2004

papírpénz / tíz korona

1

Barnás-zöldes színű. Hátoldala barnás színű. Kiadva: Budapest, 1920.
január 1. Középen felül: előtérben a Lánchíd, háttérben a budai vár.

1920

2004.27.1 / 2004

papírpénz / húsz korona

2

2004.28.1 / 2004
2004.29.1 / 2004
2004.30.1 / 2004

papírpénz / zwanzig Kronen
papírpénz / zwanzig Heller
papírpénz / két líra (due lire)

1
1
1

2004.31.1 / 2004

papírpénz / zwei Millionen Mark

1

2004.32.1 / 2004

papírpénz / egy korona (jedna korona)

1

2004.33.1 / 2004

papírpénz / ötven korona

1

2004.34.1 / 2004

papírpénz / tízezer korona

1

2004.35.1 / 2004

kanál

1

2004.36.1 / 2004

karácsonyfadísz

12

2004.36.2 / 2004

karácsonyfadísz

19

Zöldes színű. Budapest, 1920. január 1. Halászbástya és Mátyás templom
képe.
Szürkés-lilás színű. Kiadva: Bécs, 1922.
Halvány szürkés színű. Kiadva: Bécs, 1920. május 5.
Zöldes színű. Kiadva: 1918. január 2.
Fehér alapon fekete betűk. Jobb oldalán halványlila mintázat. Kiadva:
Berlin, 1923. augusztus 9.
Világoskék és rózsaszín színű. Kiadva: 1914. szeptember 11.
Lilás-barnás színű. Hátoldalán jobbról II. Rákóczi Ferenc képe. Kiadva:
Budapest, 1920. január 1.
Zöldes-lilás színű. Kiadva: Budapest, 1923. július 1.
Szilveszteri ólomöntéshez használt kanál, benne megdermedt
ólommaradék.
12 karácsonyfa-gyertyatartó és 7 karácsonyfagyertya.
19 db karácsonyfadísz. A díszek vegyes technikájúak és korúak, a 20.
század elejétől a század végéig készültek. Köztük 5 db spanyolbaba.

1923

1920
1922
1920
1918
1923
1914
1920
1923
20. század eleje
20. század közepe
20. század

2004.37.1 / 2004

doboz / névjegytartó

1

Téglatest alakú, papírból készült, aranybarna, selyemhatású
papíranyaggal bevont dobozka. Belsejében fehér selyemszalag Vojtkó
Vilma kártyái számára. Tetején aranybetűs felirat: Romwalter Alfréd / kőés könyvnyomdai műintézete / Sopron, Várkerület 121.

2004.37.2 / 2004

vizitkártya

18

Fehérszínű névjegy- (vizit-) kártyák. Vojtkó Vilma (Vojtkó Pálné sz.
Poszvék Vilma) nevével.

20. század közepe

2004.38.1 / 2004

morzsagyűjtő

1

Fából készült, esztergált, fémrátéttel díszített, csavarokkal rögzített, mart
peremmel. Barna színű.

20. század 1. fele

2004.39.1 / 2004

kesztyű / báli

1

Fehérszínű szarvasbőr, hosszúszárú báli kesztyű, csuklónál gombolható (3
gombbal). A kézfej-részen rávarrott dísz.

20. század eleje

2004.39.2 / 2004

kesztyű / báli

1

Fehérszínű szarvasbőr, hosszúszárú báli kesztyű, csuklónál gombolható (3
gombbal). A kézfej-részen rávarrott dísz.

20. század eleje

2004.40.1 / 2004

kesztyű / báli

1

Fehér- (vaj) színű, rövidszárú báli tánckesztyű. A kézfej-részen rávarrt
díszítés.

20. század 1. fele

2004.40.2 / 2004

kesztyű / báli

1

Fehér- (vaj) színű, rövidszárú báli tánckesztyű. A kézfej-részen rávarrt
díszítés.

20. század 1. fele

2006.1.1 / 2006

fénykép / gr. Cziráky József

3

Mellkép profil. Az egyik példány tintával dedikálva. Készítette: Farkas Géza
Szombathelyen (Kisfaludi Sándor u. 1.)

2006.2.1 / 2006
2006.3.1 / 2006

fénykép / csoportkép
fénykép / Simon Elemér

1
1

2006.4.1 / 2006

fénykép / Szalay János Dr.

1

A Szent Domonkos Rend priorjának oldalra néző mellképe Simon Elemér
főispánnak dedikálva. Készítette: Lobenwein Harald Sopronban.

2006.5.1 / 2006

fénykép / Simon Elemér

1

Vitéz Simon Elemér főispán térdképe, valószínűleg beiktatása idejéből.
Készítette: Lobenwein Harald Sopronban.

1930 körül

2006.6.1 / 2006

fénykép / Simon Elemér

1

Vitéz Simon Elemér főispán térdképe, valószínűleg installálása idejéből.
Készítette: Lobenwein Harald Sopronban.

1930 körül

2006.7.1 / 2006

fénykép / Simon Elemér

1

Vitéz Simon Elemér katonai egyenruhában. Készítette: Nemzeti Foto
Service.

1930 körül

2006.8.1 / 2006

fénykép / ismeretlen nő

1

Ismeretlen nő, talán Karcsay Atala. Készítette: Nemzeti Foto Service.

1930-1940

2006.9.1 / 2006

desztilláló készülék

1

2006.10.1 / 2006
2006.11.1 / 2006
2006.12.1 / 2006

pohár / bányász, kupicás
boroskancsó / bányász, kupicás
csákány / bányász-

1
1
1

Vitéz Simon Elemér frontharcos egyenruhában.

Sárgaréz felépítmény. Alul csap. Teljesítménye: 2,5 l / óra. A készüléket a
lövői gyógyszertárban használták.
Bányászjellel ellátott 1 cl-es üvegpohár. Szent Koronás védjegy.
Bányászjellel ellátott 5 dl-es üvegkancsó. Szent Koronás védjegy.
Vascsákány fanyélen.

20. század közepe

1934
1930-1940
1932

1960 körül
1930-1940
1930-1940
1930-1940

2006.13.1 / 2006

kulacs / munkásőr

1

Első oldalán népi motívumok népviseletbe öltözött nő és férfi áll
egymással szemben, mindegyikük poharat tart koccintásra. Körben
szőlőfürtök szőlőlevelekkel. Hátoldalán munkásőr-címer és 20. Talpán a
hollóházi porcelángyár védjegye.

2006.14.1 / 2006

borospohár / munkásőr

6

1 dl-es borospohár aranyozott szájperemmel, oldalán aranyozott
munkásőr-címer.

1970-1980

2006.15.1 / 2006

söröspohár / munkásőr

6

3 dl-es söröspohár aranyozott szájperemmel, oldalán aranyozott
munkásőr-címer.

1970-1980

2006.16.1.1 / 2006

cukortartó / munkásőr

1

Szürkéskék színű, aranyozott peremmel. Rajta színes munkásőr-címer.
Talpán a hollóházi porcelángyár védjegye.

1970-1980

2006.16.1.2 / 2006

fedél / munkásőr cukortartóé

1

Szürkéskék színű, fehér színű füllel ellátott, közepén vékony aranycsík.

1970-1980

2006.16.2 / 2006

alátét / munkásőr kávéscsészéé

6

Szürkéskék színű, aranyozott peremmel. Talpán a hollóházi porcelángyár
védjegye.

1970-1980

2006.16.3 / 2006

kávéscsésze / munkásőr

6

Szürkéskék színű, aranyozott peremmel. Rajta színes munkásőr-címer.
Talpán a hollóházi porcelángyár védjegye.

1970-1980

2006.17.1 / 2006

gyufásdoboz / MSZP

2

A 2006. április 9-i parlamenti választások alkalmából kiadott, Kránitz
László MSZP-s egyéni képviselő-jelölt támogatására buzdító felhívással
ellátott gyufásdoboz.

2006

2006.18.1 / 2006

hűtőmágnes / Fidesz

1

2006.19.1 / 2006

szőnyegminta

1

2006.20.1 / 2006

portré / Felsőbüki Nagy Pál

1

2006.20.2 / 2006

fénykép / Felsőbüki Nagy Júlia

1

Ovális alakú, üvegezett, aranyozott fakeretben színezett fénykép. A hölgy
lila ruhában egy kis asztal mellett ül, kezében legyezőt fog. Az asztalon
váza virággal.

19. század vége

2006.20.3 / 2006

fénykép / Felsőbüki Nagy Júlia

1

Ovális alakú, üvegezett, aranyozott fakeretben fekete-fehér fénykép. A
hölgy széken ülő, egészalakos képe.

19. század vége

2006.20.4 / 2006

címer / Felsőbüki Nagy család

1

Készítette: Felsőbüki Nagy Leopoldina. Fakeret, üvegezett. Színes goblein
címer.

19. század 2. fele

2006.21.1 / 2006

golyóstoll / MSZP

1

A 2006-i országgyűlési választások alkalmából kiadott ajándéktárgy.
Pirossal: KRÁNITZ LÁSZLÓ / A SIKERES VÁROSÉRT – SOPRON
JELÖLTJE. Piros négyzetben piros X.

2006

2007.1.1 / 2007

dokumentumfilm / csallóközi bevonulás

1

Lezárt, henger alakú fémdoboz. A soproni dandár bevonulása az I. bécsi
döntés alapján a Csallóközbe (1938. november 4-6-ig). Friedrich Károly
riportja. A riporthoz kapcsolva MTI-riport a Kormányzó komáromi
bevonulásáról.

1938

2007.2.1 / 2007

kávédaráló / kézi

1

Hengeres testű, középen kiszélesedő, szétnyitható. Tekerője végén
faburkolat. Alján védjegy: HTK.

FIDESZ pártlogós hűtőmágnes a 2006-i országgyűlési választásokra.
Téglalap alakú, barnássárga színű szőnyegminta. Középen pirossal a gyár
logója, alatta és fölötte pirossal: SOPRONI / SZŐNYEGGYÁR.
Téglalap alakú, üvegezett, aranyozott fakeretben mellkép portré.

1977

2006
1980-1990
19. század közepe

1960 körül

2007.3.1 / 2007

film / DVD, Sopronról

1

A DVD borítóján: „Szabadság, szerelem…” / 2010 / Sopron / Európa
Kulturális Fővárosa. Hátoldalon: Pannon-Sopron Kft. és címe. A DVD-n a
Tűztorony és a Városháza színes képe.

2007.4.1 / 2007

telefon

1

Tárcsás telefonkészülék, fekete műanyagborítás. Felirat: Magyar Posta
tulajdona. Gyártó: Telefongyár Rt. Budapest. Szám: TO97199.

1930-1950

1930-1940

2005

2007.5.1 / 2007

likőrösüveg / kávéházi

1

Áttetsző üvegből készült, öblös hasú, hosszú nyakú. Száján piros
papírszalag. Címkéjén felirat: MAGYAR GYÁRTMÁNY. /. KRAUSZMOSKOVITS / EGYESÜLT IPARTELEPEK R. T. / LIKŐR ÉS
RUMGYÁRA / BUDAPEST. Védjegye: piros alapon aranyszínű medve.
Terméknév: Kávéházi créme likőr.

2007.6.1 / 2007

üveg / gyógyszeres

1

Négyzetes hasáb alakú, szájánál hengeres, menettel ellátott üveg. Rajta
domború felirat: DR. WANDER.

1930 körül

2007.7.1 / 2007

levélmérleg

1

A papírmérleget a Soproni Múzeum használta korábban. Méréshatár: 250
g az egyik, 60 g a másik (finomabb) skálán. Felirata: BILATERAL.

1930 körül

2007.8.1 / 2007

rádió / ORION 323

1

Kétsávos (KH, RH) világvevő készülék. Tömege: 4 kg. Csövek: UCH21,
UCH21, UBL21, szelén egyenirányító. Hangerő-szabályozó és hangoló
gomb.

1949

2007.9.1 / 2007

telefon

1

Tárcsás telefonkészülék, zöld műanyagburkolattal. Gyártó: Mechanikai
Művek. Típus: CB76MM.

1990

2007.10.1 / 2007

doboz / cukortartó

1

Bádogból készült henger fedővel. Testét papírborítás fedi. Felirata:
Töltetlen maláta / nettó 2.5 kg. / Kőbányai Cukorgyár Nemzeti Vállalat /
KŐBÁNYAI CUKORGYÁR N. V. / BUDAPEST / CUKORKA.

1930 körül

2007.11.1 / 2007

emlékbögre / Országos Restaurátor Konferencia

1

A Herendi porcelán védjegyével ellátott, fehér porcelánból készült
emlékbögre, egy füllel. Rajta kékkel: XIX. / Országos Restaurátor /
Konferencia / Sopron, 2001. Peremén kék csík.

1930-1940

2001

2007.12.1 / 2007

tasak / papír-, ételzsír

9

Piszkosfehér színű, téglatest alakú papírtasak. Előlapján piros alapon kék
betűkkel SAS védjegy, alatta pirossal: Törv. Védjegy. Alatta piros felirat: ?
kg. Ia. / mesterséges / ÉTELZSIR. Alatta vastag, piros vonal, majd alatta
felirat: Schneeberger A. / Husárugyára / SOPRON.

2007.12.2 / 2007

fémplomba / termékazonosító

27

Alumínium. Schneeberger Adolf soproni (SAS) húsgyárából. 8-as alakú
fémplombák. 5 típus: 1. Göttingi (piros) 1 db. 2. Cserkész (kék) 4 db. 3.
Vennai (fehér) 3 db. 5. Konsum (fémszínű) 18 db.

1930-1940

2007.12.3 / 2007

címke / termékazonosító

Papír. Schneeberger Adolf soproni (SAS) húsgyárából való háromszög
227 alakú címkék. 4 típus: 1. Cserkész (kék) 8 db. 2. Tiroli (világosbarna) 41
db. 3. Vadász (rózsaszín) 177 db. 4. Turista (piszkosfehér) 1 db.

1930-1940

Közép- és rövidhullámú rádióadások vételére alkalmas készülék.
Hálózatról és elemről működtethető. Mellékelve a tartozékok.
Barna bőrtok, hozzákapcsolt bőrszíjjal.

2007.13.1.1 / 2007

rádió / SOKOL 403

1

1980 körül

2007.13.1.2 / 2007

tok / SOKOL rádióé

1

2007.13.1.3 / 2007

doboz / SOKOL rádióé

2

Fehér, levehető fedelű kartondoboz. Rajta kékkel: SOKOL, alatta
feketével: V/O MASHPRIBORINTORG SSSR MOSKVA. Alatta kék sávon
a cég védjegye, mellette fehérrel a típusszám: 403.

1980 körül

2007.14.1 / 2007
2007.15.1 / 2007

kendő / kisdobos
kendő / úttörő

1
1

Kék színű, háromszög alakú kendő.
Piros színű, háromszög alakú kendő.

1980-1990
1980-1990

2007.16.1 / 2007

falvédő

1

Zöld keretben fekete-fehér ábra: Tűztorony, a Fő tér és a Kolostor utca
részlete. Alul piros betűkkel: SOPRON 700 ÉVES. Gyártó: Budaflax
Lenfonó és Szövőipar.

1977

2007.17.1 / 2007

gombolóhorog

1

Női hosszúszárú, gombos cipőhöz használták. Egyik végén fogórész, a
másikon a horog.

19. század

1

Címe: így verte meg Hitler a szerbeket. Kronologikus ismertetés, 6 színes
rajzzal illusztrálva. 1. Németország ökle lesujt Belgrádra. 2. A Griva-szoros
áttörése. 3. A délszerb hadsereg megadja magát. 4. Az angolok kiűzése
Szalonikiből. 5. A német repülőgépek - repülő várak. 6. A vég. A képek
között, a tabló középső sávjában kronológia szerint a német véderő
parancsnokságának jelentései és Churchill nyilatkozatai olvashatóak. Alul:
Angliával szövetkezve - eladva és elárulva!

1941

1980 körül

2007.18.1 / 2007

szemléltető falikép / propagandatabló

2007.19.1 / 2007

TÉVES LELTÁROZÁS

2007.20.1 / 2007

mappa / irattartó

1

Barna műbőr, sárgaréz csattal. Aranyozott betűkkel: HAZAFIAS
NÉPFRONT / GYŐR-SOPRON MEGYEI / KÜLDÖTT ÉRTEKEZLETE /
1976. június.

1976

2007.21.1 / 2007

likőrösüveg / Hillebrand

1

Áttetsző üvegből készült, körte alakú palack. Egyik oldalán félhold alatt
cégjelzés: HILLEBRAND V. / SOPRON. A másikon a monarchia címere.

1850 körül

19. század 2. fele

2007.22.1 / 2007

olajlámpás / kézi

1

Álló hasáb, három oldalán üvegezett, negyediken ajtóval és
zárszerkezettel ellátva. Kis kiülésű párkány zárja le. Tetején „kémény”
félköríves lezárással. Felette drótból hajlított, faburkolatú fogantyú. Alján
szellőzőnyílás. Belsejében szabályozható, bádog olajtartály kanóccal.

2007.23.1 / 2007

jelvény / MKP

1

Az MKP pártjelvénye: rúd köré csavaródó zászló, tetején ötágú
vöröscsillaggal, a zászlón MKP felirattal.

2008.1.1 / 2008

rádió / Orion – AR 305

1

Tömege: 9 kg. Hullámsávok: HH, KH, RH. Csövek: EZ80, EL84, EBF80,
ECH81, DM70.

1944-1948
1958

2008.1.2 / 2008

rádió / Videoton ED55

1

4 + 2 csöves középszuper készülék,hosszú, közép halászsáv, rövid és
URH vételére alkalmas. Hangszínszabályozó és fiziológiai hangerőszabályozó van beépítve. 160 mm átmérőjű, szélessávú változatú
hangszórók vannak benne, melyek minősége elérte a Hi-Fi minőséget.

2008.2.1 / 2008

tábla / múzeumi tájékoztató

1

Zománcozott bádogon piros keretben, fehér alapon fekete betűkkel:
ERNYŐKET ÉS BOTOKAT ÁT KELL ADNI / ŐRZÉSI DIJ 10 FILLÉR.
1940-1964 között használták a Deák téren.

1940 körül

1940 körül

1961

2008.2.2 / 2008

tábla / múzeumi tájékoztató

1

Zománcozott bádogon piros keretben, fehér alapon fekete betűkkel:
SCHIRME U. STÖCKE SIND ABZUGEBEN, / AUF
BEWAHRUNGSGEBÜHR 10 H. 1940-1964 között használták a Deák
téren.

2008.3.1 / 2008

karszalag / teremőr

1

Sötétkék színű, dupla vászonszalag, sárga gyári gép hímzéssel:
TEREMŐR. Két végén fémkapcsok a rögzítéshez. A Soproni Múzeumban
használták.

1960-as évek

2008.3.2 / 2008

karszalag / teremőr

1

Szürke színű vászonszalag, rajta piros hímzéssel: TEREMŐR. Két végén
fémkapcsok a rögzítéshez. A Soproni Múzeumban használták.

1960-as évek

Ovális alakú kartonpapíron aranyozott keretben dombornyomással, kék
betűkkel a SAS védjegy fölött és alatt: SCHNEEBERGER ADOLF /
HÚSÁRUGYÁRA / SOPRON. Alul „HULLÁM” PAPIRÁRUGYÁR R. T.
BPEST, ARADI-U. 14.

2008.4.1 / 2008

cégér / Schneeberger húsgyára

1

2008.5.1 / 2008

plakett / MKP II. Sopron megyei kongresszusa

1

2008.6.1 / 2008
2008.6.2 / 2008
2008.6.3 / 2008
2008.6.4 / 2008

rádió / ORION 844U
rádió / ORION 22
rádió / DÁLIA 926A
rádió / Minerva Largo

1
1
1
1

Téglalap alakú fehérfém plakett. Magvető férfi fölött: MKP. Alatta:
MÁSODIK MEGYEI / KONGRESSZUS / SOPRON 1947.
Csövek: UCH21, UCH21, UM4, UBL21, UY21.
Csövek: EF6, EL3, EY1.
Hullámsávok: KH. Csövek: EZ80, EBF80, ECL82. Súly: 3.5 kg.
Csövek: CK1, CF3, CB2, CF1, CL2, Cy2. Súly: 15.5 kg.

2008.6.5 / 2008

rádió / ORION AR 612 (Pacsirta)

1

Csövek: EZ80, EM80, EL84, ECC83, EBF89, ECC85, ECH81. Súly: 20 kg.
Hullámsávok: HH, KH, RH1, RH2, URH. A doboz két oldalán kondenzátorhangszórók biztosították a jó magashang-átvitelt. Ezen kívül még két
dinamikus hangszóróval szerelték fel. 5+2 csővel működő középszuper
készülék, H, K, R1, R2, URH, 1 db mély, 1 db magas, 2 db kondenzátorhangszóróval. Beépített forgatható ferriantenna, mély és magas
hangszínszabályozó, nyomógombos hangregiszter (jazz, solo, orchester).
A rádiót 1958-63-ig gyártották az Orionnál, 1963-ban a Videoton vette át a
gyártását.

2008.6.6 / 2008

rádió / Videoton Melodyn R4900

1

Súly: 9 kg. Hullámsávok: HH, KH, RH1, RH2, URH. Csövek: EM84,
EBF89, ECC85, ECH81, PCL86, PCL86. 4+1 novál csöves középszuper
készülék, mély és magas hangú hangszóróval.

2008.6.7 / 2008

rádió / Terta T426

1

1930 körül

1947
1947
1937
1964
1936

1958-1963

1970
1956

2008.6.8 / 2008

2008.7.1 / 2008

rádió / Velence R646

díszdoboz / bor számára

1

Elektroncsövek: 3+2. Hullámsávok: K, R.

1955-1957

1

Hasáb alakú kartondoboz soproni tramini számára. Szélesebb lapjain: a
város aranyozott címere, alatta: Sopron látképe 1610 körül (Lackner),
alatta: SOPRONI ÁLLAMI GAZDASÁG. Keskenyebb lapjain: SOPRONI
NAGYBURGUNDI, alatta: a Storno-ház kopogtatójának képe, alatta:
SOPRONI TRAMINI. A doboz felső vége fogantyúvá van kiképezve. A
Petőfi Nyomda készítette.

1980-1990

1980-1990

2008.7.2 / 2008

díszdoboz / bor számára

1

Hasáb alakú kartondoboz soproni zöld veltelini számára. Szélesebb lapjain
felül narancssárga sávon feketével: SOPRONI ZÖLD VELTELINI. Alul
fehér alapon fekete háromszögben fehérrel: „Á G”. A lap legnagyobb
része lila színű, rajta aranyozott szőlőfürt-motívumok, valamint kis fekete
ábra az egyik lapján a Kecske-templomról, a másik lapján az evangélikus
templom tornyáról. Keskenyebb lapjai is hasonlóak, azzal az eltéréssel,
hogy hiányzik az „ÁG” monogram, valamint lila helyet zöld az alapszín;
egyiken a Tűztorony tetejének, a másikon a Szt. Mihály templom
tornyának a rajza.

2008.8.1.1 / 2008

orvosságos tégely

1

Hengeres test barnára lakkozva. Piros keretben feketével festett felirat:
AGARICUS / ALBUS. Ht.68.26.2.1 számon lett korábban leltározva, de
nem készült karton róla, nem került a leltárkönyvbe.

19. század

2008.8.1.2 / 2008

fedél / orvosságos tégelyé

1

Lapos, kerek fedő. Ht.68.26.2.2 számon lett korábban leltározva, de nem
készült karton róla, nem került a leltárkönyvbe.

19. század

2008.8.2 / 2008

patikaedény

1

Esztergályozott faedény, zöldre festett oldalán aranykoronás
címerpajzson: CINAM. Fedele hiányzik. Elképzelhető, hogy az Oroszlán
patikából való.

18. század

2008.8.3.1 / 2008

orvosságos tégely

1

Felfelé kissé szélesedő, esztergályozott, okker színűre festett, hengerded
test. Oldalán zöldkeretes, ovális fehér mezőben feketével festve: PULV: /
CITR: AUR / CORT:.

19. század

2008.8.3.2 / 2008

fedél / orvosságos tégelyé

1

Lapos, kerek, okker színűre festett fedél.

19. század

1

Hasáb alakú, felül kerekített szűkszájú, áttetsző üveg. Elől fehér alapon,
aranyozott keretben fekete betűkkel: OLEUM / ACORI / RAD:. Az alján
barnás színű folyadék. Üvegdugó fogórésszel.

19. század

1

A Győr-Sopron Megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat drapp színű
csomagolópapírja. Rajta nyomtatva: piros körök és fekete feliratok:
MÉTERÁRU / LAKÁSTEXTIL. TOLL ÉS TOLLAS ÁGYNEMŰ / PAPLAN
SZŐNYEG. GYERMEK NŐI FÉRFI / KONFEKCIÓ. DIVATÁRUK /
FEHÉRNEMŰK. CIPŐ / BŐRDÍSZMŰ. GYERMEK / KONFEKCIÓ. GYŐR /
MOSONMAGYARÓVÁR / SOPRON. GYŐR-SOPRON MEGYEI
RUHÁZATI / KISKERESKEDELMI VÁLLALAT.

1980-1990

2008.8.4 / 2008

2008.9.1 / 2008

orvosságos üveg

csomagolópapír

2008.10.1 / 2008

portré / Fabricius Endre

1

Ovális, feketére festett, üvegezett képkeretben Fabricius Endre (1770
Sopron – 1847 Sopron) mellképe. Akvarell, tinta (?). A kép hátulján
fémakasztó. Védjegy (Hoffman Ferenc budapesti képkereskedése és
képkeretgyára). Csatkai Endre kézírása a hátlapra ragasztott fehér
cédulán Fabricius Endréről. „Sopron sz. kir. város polgármestere és
országgyűlési követe, Sopron és Zólyom vármegyék táblabírája, a soproni
evangelikus egyház elnöke, a breslaui Carolina Akademia tiszteletbeli
tagja”.

2008.11.1 / 2008

emléktárgy / Soproni Nyári Egyetem

1

Ovális alakú plakett. Kidomborodó absztrakt forma fölött: 30. SOPRONI
NYÁRI EGYETEM ’86. B A monogram.

1971-1990

1980-1990

19. század 1. fele

1986

2008.12.1 / 2008

címer / Sopron város (1971)

1

Laminált forgácslapból készült címerpajzson festett facímer. Ezüst várfal
három ezüst bástyatoronnyal, vörös címerpárnán, fekete
kőosztályrajzolatokkal és kapuszárnyakkal. A falban vörös, boltíves
kapunyílás nyitott kapuszárnyakkal és egy zuhanóráccsal. A címerpárna
jobb felső sarkában aranyszínű hatágú (!) csillag és hibásan a bal felső
sarokban is. A címer alsó harmadában, a talp formáját követő
ezüstszalagon felírás: CIVITAS FIDELISSIMA. A csillagokon kívül hibásan
a kőfal 7 helyett 9 sor kőből rakott. A hátulján fémakasztó.

2008.12.2 / 2008

címer / Sopron város (1971)

1

Sopron 1971. évi címere.

2008.13.1 / 2008

emlékváza

1

Hengerded alakú, enyhén öblösödő, nyakánál keskenyedő váza, peremén
aranyozás. Hasán nyomtatott kép: az Ikva-part a Festőköztől az Ikvahíd
felé. Alatta aranyszínű betűkkel: SOPRON / 1277 1977. Talpán a hollóházi
porcelángyár védjegye.

2008.13.2 / 2008

emlékkorsó / Sopron

1

Barnamázas cserépből készült, felfelé keskenyedő, füllel ellátott
söröskorsó. Hasán kidomborodó városcímer (1622. évi), alatta: Sopron.

1980-1990

2008.13.3 / 2008

emlékkorsó / Sopron

1

Zöldmázas cserépből készült, hengeres alakú, füllel ellátott söröskorsó.
Hasán kidomborodó növényi indák között a középkori címer részlete:
három bástyatorony a várfallal. Felirata: Sopron.

1970-1980

19. század 1. fele

19. század 1. fele

2008.14.1 / 2008

tok / oklevélé

1

Horganylemezből készült lapos, téglalap alakú tok. Fedele két csuklón
nyílik és egy pánttal záródik. Fedelén kerek kidomborodás a pecsét
számára. Belső oldalán vésett írás: gekauft in Pressburg um 5 fl. 1892. /
Storno junior.

2008.14.2 / 2008

tok / oklevélé

1

Horganylemezből készült lapos, téglalap alakú tok. Fedele két csuklón
nyílik és egy pánttal záródik. Fedelén kerek kidomborodás a pecsét
számára.

1

Selyem. Kék, fekete, piros és sárga szeletekből varrott, hátracsukló
csúcsban végződő puha, bohócsapka formájú sapka két füllel, alul körben
folyóírással: Sempronia Am Strich. A sapkán egy jelvény: HALA
BAVARICA felírással.

2008.15.1 / 2008

sapka / Schlaraffia

1977

20. század eleje

2008.15.2 / 2008

2008.15.3 / 2008

vállszalag / Schlaraffia

jelvény / Schlaraffia

1

Kék és sárga színű ripszszalag, két végén aranyrojtokkal. A sárga alapon
kékkel, a kéken sárgával hímezve: Ritter Am Strich.

20. század eleje

1

Sárgarézből készült, akasztóval ellátott, áttört jelvény. Uhu baglyon
bohócruhába öltözött, bohócsapkás alak áll, jobb kezében serleget tart. A
bagoly alatt vésett felirat: Der hohen Sempronia / in steter Dankbarkeit /
Ehrenritter Para-Graf / filius Semproniae / a. U. 48-78. Az íráspajzsból
babérkoszorú indul ki, mely az alak csípőjénél végződik.

20. század eleje

1930

2008.16.1.1 / 2008

serleg / versenydíj

1

Ezüstözött serleg sárgás színeződéssel. A talp háromszor profilált. Rajta
keskeny, körbefutó babérkoszorú domborítva. Nóduszát keskeny gyűrű
alkotja. A kuppa alsó része sima, díszítetlen. Rajta vésett írás: Az O. M. D.
Sz. Soproni Kerületének / versenydíja. / Csorna, 1930. VI/1. Fölötte újabb
gyűrűs dísz, felette virágokkal díszített gyöngyfüzér, mely orsó alakú
domborított formákat vesz körbe. A felső perem enyhén kihajlik.

2008.16.1.2 / 2008

fedél / serlegé

1

Alul keskeny, domború babérkoszorúval díszített, köralakú, a kuppához
illeszkedő fedél, mely homorúan záródik.

1930

2008.16.2.1 / 2008

serleg / versenydíj

1

Talpa golyvázott, nódusza gyűrű alakú. A kuppa alsó részét golyvázás
díszíti, felette sima hengertest, pereme kiszélesedik. A hengertesten vésett
felírás: 1957. ÉVI ORSZÁGOS BORVERSENY / I. DIJ.

1957

2008.16.2.2 / 2008

fedél / serlegé

1

Kerek fedél, alja golyvázott, felfelé keskenyedik. Tetején a budapesti
Szabadság-szobor kicsinyített mása. A kehelyre belülről záródik.

1957

1

Sima, egyszerű talp, rajta a bécsi gyártó neve: ARGENTOR. Felette
elkeskenyedő, kannellúrázott forma, melyet körbefutó gyöngysor zár le.
Felette gömbszerűen kiszélesedő rész, melyből a kuppát 3, szőlőlevél
motívummal és gyöngysorral díszített kar támasztja alá. Kuppája sima,
egyszerű gömbszelet. Rajta vésett felírás: Dem Oedenburger /
„Liederkranz” / zum 75. Bestandfeste / der / Wiener Männer GesangVerein / 1. Juli 1934.

1934

1925

1925

2008.16.3 / 2008

fedél / serlegé

2008.16.4.1 / 2008

díszserleg

1

Talpa fordított tányér alakú motívumon, fölötte gyümölcs-virág
motívumokból álló, körbefutó dísz, felfelé tovább keskenyedik, nódusza
stilizált rózsákból áll, kuppája kehelyforma. Rajta vésett írás: A SOPRONI
MAGYAR FÉRFIDALKÖRNEK / 50 ÉVES JUBILEUMÁRA / AZ EGRI
DALKÖR / 1875-1925. A kuppa felső részét a kiszélesedő perem alatt
rózsákból és szalagokból álló sor díszíti. Talpán alul BAVARIA jelzés
(védjegy). Szakadt matricán: SCHÖNWALD / ÉKSZEREK /
DÍSZTÁRGYAK / BUDAPEST.

2008.16.4.2 / 2008

fedél / díszserlegé

1

A kehelyre kívülről záródik. A középrészen a talp fölött leírt motívum
ismétlődik. Csúcsdísze gazdagon profilált, közepén a kuppán látható
rózsamotívum ismétlődik.

Egyszerű talp, nódusza gyűrű alakú. Felette egyszerű, sima, középen egy
osztástól kezdve felfelé, ívesen kiszélesedő kuppa. Pereme enyhén
kihajlik. A kuppán búzakalász, előtte és utána: 19 / 58, alatta: I. DIJ.
Körben: 62. ORSZ. MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR.

2008.16.5 / 2008

serleg

1

2008.17.1 / 2008

mozsár

1

2008.17.2 / 2008

mozsártörő

1

2008.18.1 / 2008

mozsár

1

2008.18.2 / 2008

mozsártörő

1

2008.19.1 / 2008

mintakendő

1

Vászonalapon színes pamuthímzés. Felül a magyar ábécé betűi, számok,
középen 6 db négyzet színes mintával, alul: virágminták, templom, ház,
madár, kutya, Jézus Szíve, B I monogram, 1895 évszám.

2008.19.2.1 / 2008
2008.19.2.2 / 2008

ruhadísz / kézimunka
ruhadísz / kézimunka

1
1

Rózsaszínű virág: egy szárból két virág nyílik.
Zöld színű, 13 bogyóból álló szőlőfürt, két szőlőlevéllel és szárral.

1

A „Nyújts baráti jobbot” című kulturális seregszemle kerek jelvénye.
Rendező: a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége. Sopron,
1980. június 14. Fehér alapon kék keretben körben fekete betűkkel:
REICHT BRÜDERLICH DIE HAND. Középen: kék alapon félig nyitott fehér
kézben stilizált virág. A jelvény hátuljára műanyag ragasztószalaggal
biztosító tű van ragasztva.

1980

1

Kerek jelvény. Kék alapon, körben fekete betűkkel: 6.
UNGARNDEUTSCHES VOLKSTANZTREFFEN / ÖDENBURG 1980.
Középen térdelő fiú és előtte álló lány fehér alakja. A jelvény hátuljára
műanyag ragasztószalaggal biztosító tű van ragasztva.

1980

1980

19. század 2. fele

2008.20.1 / 2008

2008.20.2 / 2008

jelvény / magyarországi németek

jelvény / magyarországi németek

Kerek talp, csészeszerű test kevés kihajlással.
Két végén a törőfelület számára kiszélesedő, középen gyűrűvel ellátott
rézrúd.
Hengeres testű, kihajló szájú porcelánmozsár. Testén feketével: KRIEGS /
MÖRSER.
Porcelánrúd, a végén kiszélesedő törőfelület.

1958

19. század 2. fele
19. század 2. fele
1914-1918
1914-1918
1895
1910-1920 körül
1910-1920 körül

2008.20.3 / 2008

emlékplakett / magyarországi németek

2

Kerek fémplakett, közepén: 25, körben: DEMOKRATISCHER VERBAND /
DER UNGARNDEUTSCHEN. A Magyarországi Németek Demokratikus
Szövetsége 1955-ben alakult meg. 1969-től hívták ezen a néven, előtte:
Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége.

2008.21.1 / 2008

patikasúly

1

Egymásba tolható sárgaréz súlyok, 7 darab. A legnagyobb fenekében 16os szám. Hitelesítő száma: 854.

2008.22.1 / 2008

kitűző / bányász

1

A tű tetején keresztben egymásra fektetve bányászék és kalapács
(Schlagel und Eisen).

2008.23.1 / 2008

pecsétnyomó / Winkler Ernő

1

Nyél nélkül, téglalap alakú sárgaréz alapon negatív betűkkel vésett írás:
DR. WINKLER ERNŐ / SOPRON.

20. század 1. fele

2008.23.2 / 2008

pecsétnyomó / Ciráki szavazatszedő küldöttség

1

Réznyél, sárgaréz alapon: CIRÁK KÖZSÉG / SZAVAZATSZEDŐ /
KÜLDÖTTSÉGE.

20. század 1. fele

20. század

2008.23.3 / 2008

pecsétnyomó / földművelésügyi minisztérium

1

Sárgaréz nyél, kerek sárgaréz alapon: a koronás magyar címer körül:
FÖLDMŰVELÉSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI MŰSZAKI
HIVATALÁNAK / TAGOSÍTÓ / KIRENDELTSÉGE.

1920-1944

1941

1943

2008.24.1 / 2008

emlékérem / a Délvidék visszafoglalására

1

Kerek, fehérfém érem. Av: Hunyadi János lovas alakja körül: MAGYAR
DÉLVIDÉK VISSZAFOGLALÁSA EMLÉKÉRE. Rev: magyar és Hunyadicímer körül: VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS
KORMÁNYZÓSÁGÁNAK XXII ÉVÉBEN 1941.

2008.24.2 / 2008

emlékérem / öttusa verseny

1

Kerek érem. Av: II. Rákóczi Ferenc jobbra néző mellképe körül: M. KIR.
RÁKÓCZI FERENC GYALOGSÁGI HADAPRÓD-ISKOLA / SOPRON.
Rev: babér- és tölgyfakoszorú között: Öttusa / verseny / 1943 / XII.

1

Kerek. A Szent Mihály-templom harangjának újjáöntésére. Előlap: 1498-as
évjelzésű harang körül: … 89 FUS. RVPT. & REFUS. 1836/7. Hátlap: Szt.
Mihály arkangyal legyőzi Lucifert. Körben: PATRON. URB. & ECCLE.
SOPRON.

1836/1837

Fekete nyomtatott betűkkel a megsárgult papíron: Zum / Andenken / Eine
Stimme des Refunden. / Aus dem / ursprüngli- / chen / Erz / der 1498 /
Gegossenen, / 1836 zersprungenen, / 1837 umgegossenen, und / den 14
März d. T. durch / den Hochwürdigsten / Raaber Bi- / chof / A. v. J.
feierlich geweihten großen Pfarr-Glocke / in der königl. Freistadt
Oedenburg.

1836/1837

2008.25.1 / 2008

függőérem / Szt. Mihály

2008.25.2 / 2008

emléklap

1

2008.26.1 / 2008

érem / kiváló dolgozó

1

2008.26.2 / 2008
2008.26.3 / 2008

jelvény / kiváló dolgozó
doboz / éremé

1
1

2008.27.1 / 2008

érem / kiváló dolgozó

1

2008.27.2 / 2008
2008.27.3 / 2008

jelvény / kiváló dolgozó
doboz / éremé

1
1

2008.28.1.1 / 2008

jelvény / szocialista brigád

1

Áttört, kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, fölötte és alatta:
SZOCIALISTA / BRIGÁD. A zászló körül sárga koszorún fenn, középen
ötágú vöröscsillag.

1970-1980

2008.28.1.2 / 2008

jelvény / szocialista brigád

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, fölötte és alatta:
SZOCIALISTA / BRIGÁD. A zászló körül sárga koszorún fenn, középen
ötágú vöröscsillag.

1970-1980

2008.28.1.3 / 2008

doboz / jelvényé

1

Műanyagból készült, szétszedhető doboz, alja piros, teteje átlátszó.

1970-1980

1

Áttört, kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, fölötte és alatta:
SZOCIALISTA / BRIGÁD. A zászló körül ezüst koszorún fenn, középen
ötágú vöröscsillag.

1970-1980

2008.28.2.1 / 2008

jelvény / szocialista brigád

KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös fémszalagon két láncon ötágú
vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a közepén.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer.
Piros kartondoboz, belső fele fehér, ill. vörös selyemmel bélelt.
KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös fémszalagon két láncon ötágú
vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a közepén.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer.
Műanyagból készült, szétszedhető doboz, alja piros, teteje átlátszó.

1970-1980
1970-1980
1970-1980
1970-1980
1970-1980
1970-1980

2008.28.2.2 / 2008

jelvény / szocialista brigád

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, fölötte és alatta:
SZOCIALISTA / BRIGÁD. A zászló körül ezüst koszorún fenn, középen
ötágú vöröscsillag.

1970-1980

2008.28.2.3 / 2008

doboz / jelvényé

1

Műanyagból készült, szétszedhető doboz, alja piros, teteje átlátszó.

1970-1980
1971

2008.29.1.1 / 2008

jelvény / törzsgárda (ezüst)

1

Téglalap alakú jelvény, felső felében fekete alapon ezüst betűkkel:
ÉPGÉP. Alsó részén fehér alapon ezüst betűkkel: T / G. A két betű között
ezüst koszorúban, piros alapon ezüsttel: 10.

2008.29.1.2 / 2008

igazolvány / törzsgárdajelvény viselésére

1

Kiss Sándor részére kiállított igazolvány, mely őt az ezüst
törzsgárdajelvény viselésére jogosítja fel.

1971

1958

1958

2008.29.2.1 / 2008

jelvény / KIOSZ

1

A Kisiparosok Országos Szervezetének a „Jó minőségért” jelvénye. Pirosfehér-zöld címerpajzs fölött fekete mezőben bronz betűkkel: KIOSZ. A
pajzs alatt írásszalagon (fekete alapon) bronz betűkkel: JÓ
MINŐSÉGÉRT. A címerpajzsot két oldalról koszorú övezi. A pajzson a
KIOSZ jelképe.

2008.29.2.2 / 2008

igazolvány / KIOSZ-jelvény viselésére

1

Kiss Sándor részére kiállított igazolvány, mely őt a „Jó minőségért” KIOSZjelvény viselésére jogosítja fel.

2008.30.1 / 2008

jelvény / I. világháborús

1

Téglalap alakú, hátulján tűvel ellátott préselt fémlemez. Középen: WIR
SIEGEN felirat, fölötte ágyú, alatta: tüzérek.

1

Préselt rézlemez, hátulján tűvel. Fent ívelt záródású, álló téglalap. Két
szélén egymással szemben álló két katona, a poroszsisakos vállára tett
puskával, a másik földre támasztott puskával. Alattuk: Deutsche
Südarmee. Felül: Karpathen / wacht / 1914 / 1915. Hátulján: ENTW.:
HPTM / SWOBODA / AUSGEF.: ATELIER / GURSCHNER / WIEN / VII/2.

1915

1

Hadsegélyező Hivatal (Hubertus) jelvénye, hátulján tűvel. Agancsos
szarvasfej fölött fehér kereszt, alatta fehér címerpajzson egyenlő szárú
zöld kereszt, közepén arany korona. Az 1. mezőben: 19, a 2.-ban: 16, a 3.ban: H és 4.-ben is: H. Hátulján: HUBERTUS JELVÉNY / A
HADSEGÉLYEZŐ / HIVATAL KIADVÁNYA.

1914-1918

1980

2008.30.2 / 2008

2008.30.3 / 2008

jelvény / I. világháborús (német)

jelvény / I. világháborús (magyar)

1914-1918

2008.31.1.1 / 2008

kitüntetés / szocialista kultúráért

1

Nemzetiszínű, háromszögbe hajtott, hátulján tűvel ellátott szalagon
szabályos nyolcszög alakú jelvény. Közepén fehér mezőben aranyszínű
ötágú csillag, körülötte piros alapon szürke betűkkel: SZOCIALISTA
KULTÚRÁÉRT.

2008.31.1.2 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Vörös műanyagdoboz, a kitüntetés fehér plüssanyagba ágyazott, a másik
fele fehér selyem.

1980

2008.31.1.3 / 2008

igazolvány

1

Adorján Attila részére kiállított igazolvány, mely szerint a Szocialista
Kultúráért kitüntető jelvény viselésére jogosult. Kelt: Budapest, 1980. 10.
01. A Művelődési Minisztérium bélyegzőjének lenyomata és aláírás.

1980

2008.31.1.4 / 2008

oklevél

1

Adorján Attila részére kiállított oklevél, melyben számára kiváló munkájáért
a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt adományoznak. Kelt: Budapest,
1980. 10. 01. A Művelődési Minisztérium szárazbélyegzője, Pozsgay Imre
miniszter aláírása.

2008.31.1.5 / 2008

tok

1

Szürke műbőr tok a Ht.2008.31.1.3-4 leltári számú igazolvány és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartórész az igazolvány és az oklevél
számára.

2008.31.2.1 / 2008

kitüntetés / sztahanovista

1

2008.31.2.2 / 2008

jelvény / sztahanovista

1

2008.31.2.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

2008.31.3.1 / 2008

érem / bányász szolgálati

1

Piros, fekete és nemzetiszínű selyemszalagon áttört, kerek érem. Bronz
fokozat. Magyar (Kádár-) címer és bányászjelkép körül felirat: BÁNYÁSZ
SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM.

1970-1980

2008.31.3.2 / 2008

doboz / éremé

1

Piros kartondoboz, az érem piros selyembe ágyazott, a másik fele fehér
selyemanyag.

1970-1980

2008.31.4.1 / 2008

emlékérem / Tanácsköztársaság

1

Vörös (szélein nemzetiszínű) selyemszalagon kerek érem. Av:
vöröskatona mellett: 1919-1959. Rev: TANÁCSKÖZTÁRSASÁGI
EMLÉKÉREM.

1959

2008.31.4.2 / 2008
2008.31.4.3 / 2008

jelvény / Tanácsköztársaság
doboz / emlékéremé

1
1

Kerek jelvény, hátulján tű. Vöröskatona mellett: 1919-1959.
Fehér selyemmel bélelt piros kartondoboz.

1959
1959

2008.32.1 / 2008

plakett / Soproni Őszi Vásár

1

A Tűztorony mögött stilizált női alak, aki bal karjában babérkoszorút, a
jobban városcímert tart. A torony előtt 4 emberalak. Felül: SOPRONI ŐSZI
VÁSÁR. Alul: 1946 SZEPT 22-29. Jobbra alul jelzés: SZAKÁL.

1946

1

A Tűztorony mögött stilizált női alak, aki bal karjában babérkoszorút, a
jobban városcímert tart. A torony előtt 4 emberalak. Felül: SOPRONI ŐSZI
VÁSÁR. Alul: 1946 SZEPT 22-29. Jobbra alul jelzés: SZAKÁL. Annyiban
tér el az előzőtől, hogy a torony alatt a következő felírás látható: Városi
Múzeum Sopron.

1946

1958

2008.32.2 / 2008

plakett / Soproni Őszi Vásár

Ötágú, ezüstszínű csillag, közepén a Rákosi-címer. Kis láncocskán,
sárgaréz írásszalagon: SZTAHANOVISTA felirat.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Rákosi-címer.
Piros kartondoboz, fedelén aranyszínű Rákosi-címer. A kitüntetés és a
jelvény piros selyembe ágyazott, a másik fele fehér selyemanyag.

1980

1980
1950-1960
1950-1960
1950-1960

2008.33.1 / 2008

érem / Gépipari Hét (Sopron)

1

Kerek, oldalvonalának egy része 5-5 fogaskerékfog-szerűen van
kialakítva. Középen a Tűztorony domborított képe, rajta ferdén, háromszög
alakú alapon: G T E (Gépipari Tudományos Egyesület) betűk. A torony
tetején balról és jobbról: 19 / 58. Körben: GÉPIPARI HÉT III 17-21 /
SOPRON.

2008.34.1 / 2008

kitüntetés / Vöröskereszt

1

Fehér alapon világoskék zászló, rajta fehér körfelületen vöröskereszt.
Körben: JÓ / MUNKÁÉRT.

1970-1980

2008.34.2 / 2008

kitűző / Népfront

1

Szív alakú, sima felületre ferdén ragasztott nemzetiszínű papíron fekete
betűkkel: Népfronttal a békéért.

1970-1980

2008.35.1 / 2008

töltőceruza

1

Cserélhető grafitbetétű toll, a végén nyomógomb az adagoláshoz. Belül
rugóval ellátott. Eredeti piros színe lekopott. Nyolcszögletű testén felirat:
LEMEZÁRUGYÁR „STADION”.

2008.36.1 / 2008

emlékérem

1

Téglalap alakú érem, rajta vésett írás: Emlék / Az igazságügyi /
tekézőtársaságtól. Bal oldalán domborított babérág. Hátulján 13 db vésett
aláírás.

1938

2008.36.2 / 2008

doboz / emlékéremé

1

Sötétkék papírdoboz, az érem sötétkék bársonyba ágyazott, a másik fele
fehér selyem. Kis rézkapoccsal záródik.

1938

2008.37.1 / 2008

érem / országos fotókiállítás (Sopron)

1

Kerek bronzérem, közepén a Tűztorony stilizált alakja. Körben felirat: VII.
ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI FOTOKIÁLLÍTÁS SOPRON 1970. Alul
jelzés: R K.

1970

2008.37.2 / 2008

doboz / éremé

1

Sötétkék kartondoboz, az érem vörös selyembe ágyazott, a másik felén
selyempárna.

1970

2008.38.1 / 2008

emléktárgy / Sopron

1

Kerek, közepén a város 1622. évi címere. Körben felírás: BARÁTUNK A
MÚZEUM. Felül két helyen kis lyuk az akasztásra.

1980-1990

2008.38.2 / 2008

emléktárgy / Sopron

1

Kerek, akasztózsinórral ellátott emléktárgy, rajta Fő téri részlet: Stornoház, Tűztorony és Városház. Alul felirat: SOPRON TŰZTORONY.

1980-1990

2008.38.3 / 2008

emléktárgy / Sopron

1

Kerek emléktárgy, rajta a Tűztorony az Előkapu felől. Felirata: „1985” és
„SOPRON”.

1985

2008.39.1 / 2008

orvosságos üveg

1

Világosbarna színű, hengeres, szűknyakú üveg, kissé kiszélesedő
peremmel. Oldalán domború betűkkel: GYÓGYSZERTÁR / A / MAGYAR
KIRÁLYHOZ / SOPRON. Talpán: 300. Szájában dugó.

1930 körül

2008.40.1 / 2008

zászló / Soproni Automobil Egyesület

1

Sárgával szegett piros-fehér zászló, mindkét oldalán fekete pajzsban
fekete betűk: S A E. Felső részén piros-sárga-kék színsáv.

1935 körül

1970-1980

2008.41.1 / 2008

pecsétnyomó / Soproni Jótékony Nőegylet

1

Esztergályozott, feketére festett fanyélen kerek ezüstalapon: középen az
irgalmas szamaritánus alakja a segítségre szoruló alakjával. Körirat:
SORGE FÜR IHN, UND WENN DU MEHR BRAUCHST, ERSTATE ICH
DIR BEI DER RÜCKREISE. LUK. 10.35. (Viselj gondot reá, és ha valamit
ezen fölül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked.)
WOHLTAETIGKEITS VEREIN DER FRAUEN IN OEDENBURG 1855.

2008.42.1 / 2008

pecsétnyomó / soproni iparfelügyelőség

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, kerek sárgaréz alapon: koronás
magyar címer körül: M. KIR. KERÜLETI IPARFELÜGYELŐ /
SOPRONBAN. A Soproni Kerületi Iparfelügyelőség 1884-ben alakult
(1884. évi XVII. tc.).

1900 körül

2008.42.2 / 2008

pecsétnyomó / soproni keresk. akadémia könyvtára

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, ovális rézalapon: SOPRONYI
ÁLLAMI / KERESK. AKAD. / IFJUSÁGI KÖNYVTÁR.

1880 körül

1855

2008.43.1 / 2008

pecsétnyomó / soproni kereskedelmi iskola

1

Esztergályozott fanyél, kerek sárgaréz alapon: koronás magyar címer
körül: SOPRONI KIR ÁLLAMI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA. A címer
alatt: 1900.

2008.43.2 / 2008

pecsétnyomó / Fáy kereskedelmi iskola

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, kerek sárgaréz alapon: koronás
magyar címer körül: SOPRONI M. KIR. ÁLLAMI FÁY ANDRÁS
NÉGYÉVFOLYAMÚ / FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA.

1920 körül

1880 körül

1900

2008.43.3 / 2008

pecsétnyomó / keresk. alsófokú iskola

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, kerek sárgaréz alapon: középen:
ALSÓFOKÚ / KERESKEDELMI / ISKOLÁJA. Alatta: horgony és Merkúr
szárnyas pálcája keresztben egymáson. Körben: A SOPRONI
KERESKEDELMI TESTÜLET.

2008.43.4 / 2008

pecsétnyomó / keresk. alsófokú iskola

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, kerek sárgaréz alapon:
ALSÓFOKÚ / ISKOLA. Körben: SOPRON KERESKEDELMI TESTÜLET
PECSÉTJE.

1880 körül

2008.43.5 / 2008

bélyegző / keresk. iskola igazgatósága

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, téglalap alakú sárgaréz alapon
gumin: Sopronyi Áll. Közép-kereskedelmi / Iskola Igazgatósága / … sz. /
19…

1900 körül

2008.44.1 / 2008

bélyegző / Simaháza község

1

Esztergályozott, feketére festett fanyélen bélyegzőszerkezet. Alul téglalap
alakú fémalapon gumi, rajta: Simaháza. Alatta a dátum szabadon
beállítható egy forgórész segítségével.

1900 körül

2008.45.1 / 2008

pecsétnyomó / orvosi

1

Lapos, T kivágású, egymásra forduló részek gombbal. Száraz pecsételő.
DOCTOR. ALEXANDER FÜREDI.

19. század 2. fele

2008.46.1 / 2008

pecsétnyomó / Kecskeméthy Aurél

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, téglalap alakú rézalapon: 5 ágú
korona alatt: K A monogram. Kecskeméthy Aurél (1827 Buda – 1877
Budapest) író, újságíró, Széchenyi István barátja használta.

19. század 2. fele

2008.46.2 / 2008

pecsétnyomó / Kecskeméthy Aurél

1

Sárgaréz nyél, téglalap alakú sárgaréz alapon: K A monogram.
Kecskeméthy Aurél (1827 Buda – 1877 Budapest) író, újságíró, Széchenyi
István barátja használta.

19. század 2. fele

2008.46.3 / 2008

pecsétnyomó / Kecskeméthy Aurél

1

Nyele hiányzik. Négyzet alakú sárgaréz alapon: a Kecskeméthy család
címere. Kecskeméthy Aurél (1827 Buda – 1877 Budapest) író, újságíró,
Széchenyi István barátja használta.

19. század 2. fele

2008.47.1 / 2008

pecsétnyomó / Hegedűs Béla

1

2008.48.1 / 2008

karszalag / Polgári őr

3

Fatalpú, fémből készült, nyomógombbal ellátott szárazbélyegző.
HEGEDŰS BÉLA.
Piros-fehér-zöld színű selyemszalag, fekete felírással: Polgári őr.

2008.49.1 / 2008

érem / úttörő

1

Kerek bronzérem. Közepén az úttörőjelvény (zászló, ELŐRE felírással),
körülötte bemélyülő geometrikus minták. Körben felirat: A
GYERMEKEKÉRT. Alul: ötágú csillag, melynek két oldalán egy-egy stilizált
leveles ág helyezkedik el.

2008.49.2 / 2008

doboz / éremé

1

Piros kartondoboz, az érem vörös bársonyba ágyazott. A másik fele fehér
selyemmel bélelt. Sárgaréz kapoccsal záródik.

1900 körül
1918
1980-1990

1980-1990

2008.50.1 / 2008

érem / Egészségügyi Világnap (Sopron)

1

Kerek érem. Közepén: fáklyára tekeredő kígyó, rajta: SOPRON. Körben:
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP 1976 / ÁPRILIS 7.

2008.51.1 / 2008

emléktárgy / Szentmiklósi Napok

1

Sötétzöld mázas kerek cserép. Közepén Fertőszentmiklós község címere,
alatta két stilizált leveles ág. Körben felirat: SZENTMIKLÓSI NAPOK
FERTŐSZENTMIKLÓS.

1990-2000

2008.52.1 / 2008

emléktárgy / soproni tévétorony

1

Az 1966-ban épített soproni tévétorony kicsinyített mása.

1970-1980

1

Fehér cérnával körbeszegett fehér, téglalap alakú műselyem anyagon
felirat: ÖTÖDIK / SOPRONI / ORSZÁGOS / DIÁKNAPOK / 1975 / MÁJUS
29- / JÚNIUS 2. Sopron nevében az „S” iniciálé formában van kiképezve a
Tűztorony ábrájával.

1975

1

Fehér lenvászon karszalag, rajta Sopron város pecsétlenyomata, fölötte és
alatta tintaceruzával latin és cirill betűkkel: THPOGRAFIJA / NYOMDÁSZ.
A szovjetek bejövetele után használták a város alkalmazottai. Ld. még:
Ht.67.44.1

1945

1955

2008.52.2 / 2008

2008.53.1 / 2008

emléktárgy / Országos Diáknapok (Sopron)

karszalag / nyomdász (1945)

1976

2008.54.1 / 2008

emléklap / szakszervezeti munkáért

1

Vörös selyemanyagon aranyszínű betűkkel: EMLÉKLAP / A / MAGYAR
DOLGOZÓK PÁRTJA / III. KONGRESSZUSA TISZTELETÉRE /
VÉGZETT KIVÁLÓ / SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT. Az emléklapot
papírpaszpartu keretezi, rajta nyomott, vörös díszítősor, felül, középen a
Rákosi-címer.

2008.55.1 / 2008

lemezjátszó / TESLA GZ 070

1

Mono lemezjátszó. Sebességfokozatok: 16, 33, 45. Három
szabályozógombbal: egy hangerő-szabályozó, két hangszínszabályozó
(mély, magas). A hangszóró a levehető felső részbe van építve. Alul a cég
védjegye.

1960-1970

2008.56.1 / 2008

írógép / AEG MIGNON Modell 4

1

Falapra szerelt írógép, mely a vezérlőrúd és a betűhenger kombinációja
alapján működik. A téglalap alakú betűmezőn írásnál a bal kézzel a
betűkart lehetett állítani, jobbal pedig a billentyűt leütni, amikor is a
betűhenger a papírra csapódott. A Trogmayer kefekötő cégnél használták.

1924

2008.57.1 / 2008

plakett / Lehár Ferenc

1

Álló téglalap alakú bronzplakett. Rajta: Lehár Ferenc (Komárom 1870 –
Bad Isch 1948) zeneszerző jobbra néző portréja, alatta: kotta. FRANZ
LEHÁR felirat. Bal szélén jelzés: FEC. HANS SCHAEFER WIEN.

1900 körül

Az ipari munkások 1888. évi ünnepségére készült kerek, fehérfém érem,
tetején felfüggesztésre szolgáló kis karikával. Av: behajlított, izmos
munkáskéz, körben: FURCHTBAR IST DES ARMES KRAFT. Rev:
középen koszorúban: Hoch / Lebe das / Handwerk. ZUR ERINNERUNG
AN UNSER SCHÖNES FEST 1888.

1888

2008.58.1 / 2008

emlékérem / ipari munkások szövetsége

1

2008.59.1 / 2008

kitüntetés / kiváló dolgozó

1

2008.59.2 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Áttört kitűző, közepén a Kádár-címer, alatta fehér írásszalagon: KIVÁLÓ /
DOLGOZÓ. Körben zöld levélkoszorú.
Piros kartondobozban fehér selyempárna a kitüntetés számára.

1980-1990
1980-1990

2008.60.1 / 2008

számológép / DANADDO

1

Mechanikus számológép, négy piros és öt kék, függőlegesen 1-10-es
értékig mozgatható számoszloppal. A tetején lévő kar felhúzásával az
összes számoszlop nullára állítható.

1950-1960

2008.60.2 / 2008

pálca / számológéphez

1

A számológép működtetéséhez, a számoláshoz szükséges eszköz. Ezzel
lehet a számoszlopokban a számokat változtatni.

1950-1960

2008.61.1 / 2008

pecsétnyomó / katonai (1849)

1

Sárgaréz nyél, kerek rézalapon: 1849. évi nagycímer (Kossuth-címer,
tetején babérkoszorú), körülötte: X: GYALOG ÜTEG PARANCSNOKSÁG.

1849

2008.62.1 / 2008

jegygyűrű / (I. világháború)

1

Egyszerű sárgaréz karikagyűrű. Tulajdonosa hadicélokra beadott eredeti
aranygyűrűjéért kaphatta.

1914-1918

2008.62.2 / 2008

doboz / jegygyűrűjé

1

Világoszöld dobozka, belül fehér bársonytartó a gyűrű számára. A tetején
felirat: Victor Heissler / Juwelier u. Goldschmied / Wien-Wieden / 10
Ralnerplatz 10.

20. század eleje

2008.63.1 / 2008

emlékpohár / tűzoltó

1

Egyszerű, barnamázas cseréppohár füllel. Elől kissé dombordó pajzson
festett tűzoltójelvény (2 csákány egymáson keresztben, közöttük sisak),
fölötte: SOPRON, alatta: 1866-1926.

1926

2008.64.1 / 2008

plakett / Soproni Fotoklub

1

Fekvő téglalap alakú plakett, domborított kerettel. Bal felső sarkában
fényképezőgép ábrája, jobbra lent virágszálat tartó kéz. Felirata a jobb
felső sarkában található: SOPRON FOTOKLUB / 1902.

1902

2008.64.2 / 2008

plakett / Soproni Fotoklub

1

Fekvő téglalap alakú plakett, domborított kerettel. Bal felső sarkában
fényképezőgép ábrája, jobbra lent virágszálat tartó kéz. Felirata a jobb
felső sarkában található: SOPRON FOTOKLUB. Lenn, balra: 1902-1942.

1942

2008.64.3 / 2008

plakett / Soproni Fotoklub

1

Furnérozott, rétegelt, téglalap alakú falapon kerek bronzlemez. Közepén a
Tűztorony, előtte alul a városfal a három bástyatoronnyal és a nyitott
kapunyílással. Körben: Soproni Fotoklub / 1906 / 1981. Hátulján akasztó.

1981

2008.65.1 / 2008

üveg / gyógyszeres

1

Henger alakú, zöldeskék színezetű, üvegből készült gyógyszeres üveg. 1819. századi gödörből került elő Dr. Gömöri János régész ásatása során.
Talpán domborítva: RENES 6.

19. század

2008.66.1.1 / 2008

kitüntetés / Károly csapatkereszt

1

Piros-fehér selyemszalagon áttört kereszt koszorúban. Av: osztrák és
magyar korona alatt: C / VITAM ET SANGVINEM / MDCCCCXVI. Rev:
GRATI / PRINCEPS ET PATRIA / CAROLUS / IMP ET REX.

2008.66.1.2 / 2008

érem / ezüst vitézségi

1

Piros-fehér selyemszalagon kerek kitüntetés. Károly II. o. ezüst vitézségi
érem. Av: FORTITVDINI. Körben babérkoszorú, alul elfektetett zászlók.
Rev: közepén IV. Károly oldalra néző mellképe, körülötte: CAROLVS D. G.
IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET REX. APOST. HVNG. Alul jelzés.

1916

1916-1918

2008.66.1.3 / 2008

érem / sebesülteké

1

Szürke-piros selyemszalagon kerek érem. A szalagon a három sáv azt
jelzi, hogy hadieszköztől sebesült katonák számára adták (vagy a
sebesülések számát?). Av: LAESO MILITI / MCMXVIII. Rev: IV. Károly
oldalra néző mellképe fölött: CAROLVS, alatta: babérkoszorú.

1914-1918

19/20. század fordulója

1918

2008.66.2 / 2008

emléktárgy / katonai, I. világháború

1

Préselt, sárgaréz dobozka, kis akasztóval. Katonai névcédulát tartottak
eredetileg benne. Mind a négy lapján vésett írás. 1. Soproni / 19. hgye
anyakönyvilap / szám 2101. 2. Mindent Isten nevébe / kezdjük el ha őh
segél- / … nehez ha őh el / hagy erőnk el vesz … / leg jobb e fel tétel Isten
/ nevében halunk el / … 3. Ha meghalok, nem kel / nékem szereto
szeretőm / lesz majd a jászos temető / sárga agyag nyomja az / én
testemet Bara kis / leany felejd el a nevem. 4. Rákóczi István / tizedes /
szkv. / Csepreg.

2008.66.3 / 2008

súlyok / fatokban

1

Egyszerű, szögletes tok, belül két sorban üregek helyezkednek el a súlyok
számára. Az első sorban három: 20 dkg, 10 dkg, 10 dkg. A második
sorban: 5 dkg, 2 dkg, 1 dkg. Közülük 1 alumínium, a többi sárgaréz.

2008.66.4 / 2008
2008.66.5 / 2008

pecsétnyomó
tolltartó / iskolai

1
1

Sárgaréz nyél, téglalap alakú sárgaréz alapon: A S monogram.
Vékony, hosszúkás, elhúzható fedelű fa tolltartó.

2008.67.1 / 2008

ezüstkoszorú / Soproni Dalfüzér

1

Ezüstkoszorú babérlevelekből. Sárgaréz szalagján vésett írás: A Soproni
Magyar / Férfi-Dalkörnek / 60 éves jubileumára emlékül / a Budai Dalárda
1935. IV. 21-22. A szalagon a Budai Dalárda jelvénye, fölötte a koronás
magyar címer.

1935

2008.67.2 / 2008

tartó / ezüstkoszorúé

1

Sötétkék kartondoboz, alján lila selyemmel fedett tartórész, felül lila és
fehér selyemmel bevont, párnázott anyag. Sárgaréz kapcsokkal záródik.

1935

2008.68.1 / 2008

levél / nyírfakéreg, tábori

1

Nyírfakéregből készített levelezőlap. Egyik oldalára havasi gyopár van
felerősítve, a másikon 1915. május 23-i tábori postai bélyegző, címzés és
hivatalos feljegyzés. Május 21-én Franzi írta Brassóba Kerm Irma részére.

1915

2008.69.1 / 2008

kitűző / Berzsenyi Dániel Gimnázium

1

Átlósan piros és kék mezőre osztott pajzson S BG betűk, alul fehér
mezőben: 1557.

2008.69.2 / 2008

kitűző / Magyar Társaság

1

Kerek felületen, fehér alapon: középen feketével tájábrázolás (hegyek,
felhők, nap), alul S M T betűk. Körben feketével: A SOPRONI NEMES
MAGYAR TÁRSASÁG 200 ÉVES.

2008.69.3 / 2008

jelvény / Berzsenyi Dániel Gimnázium

1

Piros, alul íves záródású téglalap alakú szövetanyag. Rajta nejlonborítású,
fehér szövetalapon az intézmény címere: átlósan piros és kék mezőre
osztott pajzson S BG betűk, alul fehér mezőben: 1557.

19. század
20. század eleje

1980-1990
1990

1980-1990

2008.70.1 / 2008

kitűző / európai kerékpáros találkozó (Sopron)

1

Kerek kitűző, fehér alapon középen piros és zöld színekkel kerékpáros
sematikus ábrája, körben pirossal: Európai Kerékpáros Találkozó ’93.
Zölddel: Sopron, Június 24-29.

1993

2008.71.1 / 2008

emléktárgy / soproni naptár

1

Téglalap alakú fehér vászon, rajta feketével nyomva: Fő téri részlet
(Storno-ház, Tűztorony, Gambrinus-ház). Alatta pirossal: Sopron / Stornoház a Tűztoronnyal. Alatta feketével: 1987. A naptár feketével és pirossal
nyomott. Piros zsinórakasztóval és fém merevítő rudacskával.

1986

2008.72.1 / 2008

irattartó / pártértekezlet

1

Vörös műanyagba kötött karton irattartó. Benne spirálozott jegyzettömb és
toll. A borítón felirat: PÁRTÉRTEKEZLET / 1985.

1985

2008.73.1 / 2008

rohamsisak / magyar

1

„1935. M.” típusú, a M. Kir. Honvédség részére rendszeresített
rohamsisak. Bélése hiányzik. Jelzés: koronás címer alatt: MÁVAG / 62.
Barnás árnyalat.

1941-1945

2008.73.2 / 2008

rohamsisak / (magyar)

1

„1935. M.” típusú, a M. Kir. Honvédség részére rendszeresített
rohamsisak. Bélése hiányzik. Jelzés: beütve koronás címer, alatta jobbra:
GY64.

1941-1945

1936

2008.74.1 / 2008

kulacs / magyar, katonai

1

Alja laposra van kiképezve ovális alakban, testének vonalvezetése
szemből nézve egészen szögletes. Dugója, melynek alja parafából készült,
bőrszíjjal van a kulacs nyakához csatolva. Alján (lekopva): K. R. / M. /
1936.

2008.74.2 / 2008

kulacspohár

1

Alumíniumból készült, ellipszis alapú edény, akasztóval ellátva. Jelzése: K.
R. / M. / 1936.

1936

2008.75.1 / 2008

plakett / jubileumi kiállítás

1

Téglalap alakú plakett, bal oldalán tölgyfakoszorúban: 1936. Jobbra fenn:
30 éves / Jub. / Kiállítás. Jobbra lenn: Sopron.

1936

2008.76.1 / 2008

pecsétnyomó / Kollár Gyula ügyvéd

1

Sárgaréz fogantyú, kerek sárgaréz alapon: középen címer (családi?), felül:
KOLLÁR GYULA. Alul: ÜGYVÉD IRODÁJA / SOPRONBAN.

19. század 1. fele

2008.77.1 / 2008

címer / Kádár-

1

Üvegezett fakeretben a Magyar Népköztársaság 1957.évi címere (ún.
Kádár-címer). A Soproni Múzeum irodahelyiségében függött.

2008.78.1 / 2008

kézimunka

1

Hosszú, vörös selyemcsík, rajta vörös, szélesebb, fodros rátét. A rátéten
világosbarna alapon felváltva jobbra és balra forgó, hímzett vörös
virágminták. A női kelengyéket a 19. században ilyen és hasonló
csíkokkal, szalagokkal kötötték át.

2008.79.1 / 2008

mintakendő / iskolai

1

Iskolai kézimunkakendő. Káspár Erzsébet (1904-1980) készítette az
evangélikus iskolában. Feketével díszített keretben az ábécé betűi,
számok, egymással szembenéző madarak, továbbá állatfigurák,
emberalak. K E monogram és 1916 évszám.

2008.80.1 / 2008

emléktárgy / választási

1

Téglalap alakú, piros cérnaakasztóval ellátott, megsárgult papírlap, rajta
piros, nyomtatott betűkkel: A Békéért / harcolok! / Szavaztam! Jobb oldala
és alja pirossal keretezett.

1970-1980

19. század 2. fele

1916

1950-1970

2008.81.1 / 2008

kendő / FIDESZ

1

Háromszög alakú, narancsszínű kendő, rajta kékkel nyomva a párt logója
és mellette: MAGYAR / POLGÁRI / SZÖVETSÉG.

2003

2008.82.1 / 2008

reklámtábla / üzleti

2

Téglalap alakú, aranyozott szegélyű kartonon piros alapon, aranyozott
szélű piszkosfehér ovális alapon sötétkékkel: „OLLA” / GUMMI CIKKEK /
ITT KAPHATÓK. Balra fenn védjegy: háttérben földgömb, előtte: + „OLLA”
+ felirat. Hátulján kartontámasztó.

1930-1940

2008.83.1 / 2008

hajsütővas

1

Fanyéllel ellátott, fogószerűen működő eszköz. Egyik vége hengeres, mely
a másikba összecsukáskor belesimul.

20. század 1. fele

1928

2008.84.1 / 2008

gázálarc / M-28

1

Vászonborítással és gumibetéttel ellátott maszk, felerősítésre szolgáló
vászonszíjakkal. Két kerek üvegszemüveg. Alján zöldesbarnára festett,
menetes kivezető cső. M 1 B jelzés. Gyártó: Mercur Vegyiművek. A német
Auer cég licence alapján gyártották. A magyar honvédség részére
rendszeresítették. Mivel szűrője nagy tömegű volt, hordtáskában kellett
elhelyezni.

2008.84.2 / 2008

palack / gázálarcé

1

Ovális alapú, barnászöld színű hengerded test. Vízszintesen 8
kidomborodó gyűrűvel tagolt. Teteje csavarmenettel ellátott. Alján M jelzés.
A fémtest belsejében a szűrőszerkezet.

1928

1931

2008.85.1 / 2008

földgömb

1

Esztergályozott, politúrozott fatalpon forgatható, a domborzati viszonyokat
térhatásúan megjelenítő glóbusz. Felirata: FÖLDGÖMB / Mérték:
1:40000000 / Engedélyezve 820-05/1931. szám alatt / Szerkesztette / DR.
KOGUTOWICZ KÁROLY / Tervezte és rajzolta / Turner Ferencz / KÉSZÍTI
/ TURNER ISTVÁN Dombortérképé- / szete, BUDAPEST, V. TISZA U.
11. / KIADJA KÓKAI LAJOS BUDAPEST / A M. KIR. ÁLLAMI
TÉRKÉPÉSZET / nyomása.

2008.86.1 / 2008

falikép / Ferenc József

1

Fakeretes, üvegezett, akasztóval ellátott falikép. Ferenc József színes,
katonai egyenruhás, mellkép profilja. Jobbra alul jelzés: A. Floerk / Wien
1908. Nyomdai másolat.

1910 körül

2008.87.1 / 2008

mérleg / bolti

1

Egyszerű vaskarra madzaggal erősített, félgömbszerűen kiképzett
réztányérok. Sárgaréz akasztó. A karon korona mellett „893” hitelesítési
jel. Továbbá: 1 kg W8S.

19. század 2. fele

2008.88.1 / 2008

mérleg / piaci

1

Egyszerű vaskarra lánccal erősített, lapos bádogtányérok. A karon: 2 kg
RA67 jelzés.

19. század 2. fele

1

Kerek, feketére festett fatalpon fémszobor. Kovács alakja, kötényben
feltűrt ingujjal. Két kezében egy üllőre helyezett kalapácsot tart. Lábánál
egy fogó és egy fogaskerék. Felcsavarozott sárgaréz lemezen felirat:
Hálája és elismerése jeléül / A SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
1916.

2008.89.1 / 2008

szobor / a Városszépítő Egyesülettől

1916

2008.90.1 / 2008

emléktárgy / II. világháború

1

Sárgaréz, német töltényhüvelyből készített emléktárgy. Rajta vésett
koronás magyar címer, melyet egyik oldalról egy tölgyfaág, a másikról egy
babérág övez. Alatta vésett felírás: Emlék / Don / Mentéről / 1942. A
hüvely alján a hadigyár jelzései: német birodalmi sas, alatta: WaA56.
Körben: jkg / 4 cm Flak 28 / 20 / 1942. Középen: 1 kg / 39 / 1942.

2008.91.1 / 2008

emléktárgy / II. világháború

1

Töltényhüvelyből készített emléktárgy. Alsó harmada csavarodó. Fölötte
futó szarvas domborított alakja domborított, leveles és virágos ágak között.
Pereme hullámos kiképzésű.

2008.92.1 / 2008

cserép / nyilas felirattal

1

Tetőfedő cserép. Külső felén bevésett, korommal átrajzolt írás: Kitartás /
1946. / VI. 18. Alul, a dátum mellett nyilaskereszt és horogkereszt ábrája.
Belső felén nyilaskereszt.

1946

1

Téglalap alakú műselymen ovális alakú címer. A pajzs piros és kék
színekkel négy mezőre osztott. Középen az iskola homlokzata sárgával,
rajta: FERTŐSZÉPLAK felirat, alatta: 1904 évszám. Fenn: SZÉCHÉNYI
FERENC, lenn: ÁLTALÁNOS ISKOLA.

1990-2000

Pácolt, lakkozott, barna falapra szerelt kerek, alumínium érem és mázas
cserépből a Tűztorony. Az érmen középen gyári jelenet, körben felirat:
SOPRONI VASÖNTÖDE / 1910 1985. Átmérője: 8 cm. A Tűztorony
szürke és zöldeskék mázas cserépből készült. Az emléktárgyat átlátszó,
műanyag fedél fedi.

1985

2008.93.1 / 2008

címer / fertőszéplaki általános iskola

1942

1941-1945

2008.94.1 / 2008

emléktárgy / Vasöntöde

1

2008.95.1 / 2008

pecsétnyomó

1

2008.95.2 / 2008

pecsétnyomó / nemesi (?)

1

2008.96.1 / 2008

zsák / horogkeresztes

1

A német hadsereg élelmezésére szolgáló, szürkésfehér színű zsák. Egyik
oldalán a német birodalmi sas horogkereszttel. A másikon: H. Vpfl. / 1940.
(Heeres Verplefung).

1940

1897

1921

Sárgaréz nyél, ovális, sárgaréz alapon: L L monogram.
Esztergályozott, feketére festett fanyél, ovális sárgaréz alapon: családi
címer.

2008.97.1 / 2008

zászló / ágfalvi hadastyán egyesület

1

Belső, fehér vászonalapon fehér, ill. zöld selyem. Körben, három oldalt
aranyrojtok, a negyediken hiányos kapcsok. Fehér oldalán ezüsttel hímzett
keretezés. Középen színes, koronás magyar címer, alatta zöld, selyemmel
hímzett két, egymáson keresztbe tett babérág. A korona fölött ezüsttel
hímezve: Mit Gott, alatta: für König und Vaterland. Zöld oldalán ugyancsak
ezüsttel hímzett keretezés. Középen a hadastyán címer: keresztbe tett két
puska és két, hüvely nélküli kard. Rajtuk zöldtollas fekete kap, alatta fekete
tarsoly aranyszínű koronás címerrel. Barna szalagon egy-egy rövid tőr. Két
oldalt egy-egy zöld babérág. Felette ezüsttel hímezve: Hadastyán Egylet.
Alul: Ágfalva és Környéke. Az egylet 1897-ben alakult.

2008.98.1 / 2008

karszalag / népszavazási szavazatszedő

1

Keskeny, fehér karszalag, egyik oldalán nagy, fekete betűk: A. F. I. Az
1921-es népszavazás szavazatszedői használták.

19. század
19. század

2008.99.1 / 2008

emlékpohár / MKE soproni vándorgyűlése

1

Egyszerű üvegpohár, aranyozott peremmel. Rajta: nyitott, fekete könyv,
alatta felirat feketével: MKE. Alatta pirossal: X. / Vándorgyűlése / Sopron
’78. Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

1978

2008.100.1 / 2008

bögre / horogkeresztes

1

Fehér, hengeres, füles porcelánbögre. Talpán: német birodalmi sas
horogkereszttel, tőle balra és jobbra: FI. / U. V. Alatta: védjegy:
BAUSCHER / WEIDEN. Alatta: 1942. A Luftwaffe részére gyártották.

1942

1

Téglatest alakú, felül nyíló doboz a petőházi kockacukor számára.
Szélesebb lapjain egymásra rakott hét kockacukor kék alapon. Fölöttük:
HÓKRISTÁLY, alattuk: PETŐHÁZI CUKORGYÁR, ALAPÍTVA 1880.
Keskenyebb lapjai közül ez egyiken a termék jellemzői (név,
energiatartalom, súly, ár), a másikon a Kiváló Áruk Fórumának logója,
MSZ-szám és fogyaszthatósági adat.

1984

1

Téglatest alakú, felül nyíló doboz a petőházi kockacukor számára.
Szélesebb lapjain egymásra rakott hét kockacukor kék alapon. Fölöttük:
HÓKRISTÁLY, alattuk: PETŐHÁZI CUKORGYÁR, ALAPÍTVA 1880.
Keskenyebb lapjai közül ez egyiken a termék jellemzői (név,
energiatartalom, súly, ár), a másikon a Kiváló Áruk Fórumának logója,
MSZ-szám és fogyaszthatósági adat.

1982

1

Téglatest alakú, felül nyíló doboz a petőházi kockacukor számára.
Keskenyebb lapjain aranyozott alapon kékkel: PC. Szélesebb lapjai közül
az egyiken a cukorgyár jelképe (aranyozott cukorsüveg két kockacukorral,
oldalán: PETŐHÁZI / CUKORGYÁR, alatta: ALAPÍTVA / 1880). A
másikon: BRIDGE felirat kékkel, mellette kékkel: kőr, pikk, treff és káró.
Alatta kék mezőben aranyszínnel: kőr, treff, pikk és káró.

1980-1990

1980-1990

1980-1990

2008.101.1.1 / 2008

2008.101.1.2 / 2008

2008.101.2 / 2008

doboz / petőházi cukor

doboz / petőházi cukor

doboz / petőházi cukor

2008.101.3.1 / 2008

díszdoboz / petőházi cukor

1

Téglatest alakú, fehér kartondoboz a petőházi cukor számára, melynek
teteje felhajtható. A kékkeretes, aranyozott színű tetőrész fedőlapján a
cukorgyár jelképe (cukorsüveg két kockacukorral, PETŐHÁZI /
CUKORGYÁR / ALAPÍTVA / 1880), oldallapjain PC rövidítés, ill.
PETŐHÁZI CUKORGYÁR felirat.

2008.101.3.2 / 2008

cukorsüvegek / petőházi cukor

1

Lezárt, átlátszó, műanyag tetejű kartondobozban négy cukorsüveg
alufóliába (arany, kék, piros, zöld) csomagolva. A doboz alján pirossal:
SÜVEGCUKOR / Petőházi Cukorgyár.

1

Fehér, téglatest alakú, felül nyíló kartondoboz a petőházi kockacukor
számára. Keskenyebb lapjain aranyszínű alapon fehér mezőben kék PC
betűk. Szélesebb lapjai közül az egyiken a cukorgyár jelképe: kék-fehér
cukorsüveg két kockacukorral. Mellette aranyszínű alapon fehér betűkkel:
PETŐHÁZI / CUKORGYÁR. Az egyik kockacukron kékkel: 1880, a
másikon: 1982. A másik szélesebb lapján aranyszínű alapon kékkel:
BUÉK, alatta fehérrel: 1982 / Petőházi Cukorgyár

2008.101.4 / 2008

doboz / petőházi cukor

1982

2008.101.5 / 2008

2008.101.6 / 2008

2008.102.1 / 2008

doboz / petőházi cukor

doboz / petőházi cukor

reklámtáska / Petőházi Cukorgyár

1

Fehér, téglatest alakú, felül nyíló kartondoboz. Keskenyebb lapjain a gyár
jelképe (kék-fehér cukorsüveg két fehér kockacukorral), alatta kék alapon,
fehér mezőn kék betűkkel: PETŐHÁZI / CUKORGYÁR. Szélesebb lapjai
közül az elülsőn fehér alapon narancsszínű betűkkel: BRIDGE és kőr, pikk,
treff, káró ábrája. Alattuk kék alapon fehérrel: kőr, pikk, treff és káró
ábrája. Köztük kivágott, átlátszó műanyaglappal fedett kis nézőke, melyen
át a dobozban lévő kockacukrok láthatók. Hátlapja is ugyanilyen, de a
nézőke hiányzik.

1980 körül

1

Fehér, téglatest alakú, felül nyíló kartondoboz. Fedelén kék keret,
aranyszínű háttérben a gyár jelképe: kék-fehér cukorsüveg két darab fehér
kockacukorral. A süveg mellett két oldalról aranyszínű alapon fehérrel:
PETŐHÁZI / CUKORGYÁR. A jelképet ovális fehér sáv veszi körbe, rajta
kékkel: PETŐHÁZI / CUKORGYÁR. Elő- és hátlapján kék keretben
aranyszínű alapon, fehér téglalapban kékkel: PETŐHÁZI CUKORGYÁR.
Oldallapjain kék keretben aranyszínű alapon kék betűk: PC.

1980 körül

1

Fehér nejlontáska, rajta kékkel: a gyárról készült kép, mellette a jelkép
(cukorsüveg két kockacukorral, PETŐHÁZI / CUKORGYÁR felirattal, a
cukrok mindegyikén egy-egy évszám: 1880, ill. 1980). Felette és alatta
kékkel: 100 ÉVES / A / PETŐHÁZI CUKORGYÁR. Kivágás a fülek
számára.

1990

1940

2008.103.1 / 2008

kendő / Észak-Erdély visszatérésére

1

Középen Magyarország térképe. Pirossal jelölve az 1918. évi országhatár,
zölddel a 2. bécsi döntés utáni. Balra fenn: „Hazádnak / rendületlenül /
légy híve / óh / magyar”. Jobbra fenn: Szt. István király alakja, aki kinyújtott
jobb karjában kardot, baljában pajzsot tart. Jobbra lenn: 1940 / aug. 30. A
kendő szélén körben az erdélyi vármegyék színes címerei, a négy
sarokban egy-egy történelmi magyar állami címer.

2008.104.1 / 2008

napóra

1

Horizontális napóra. Négyzet alakú márványlapra két rézcsavarral szerelt
rézmutató. A lapon számlap. Jelzése a márványon: Jean Andreas Bertram
/ invenit & fecit Anno 1708. A mutató által vetett árnyék mutatta az időt.

1708

1

Zöld selyemszalag, kis rojtokkal. Egyik végén szívkeretben négylevelű
lóhere, a levelekben: Sopron / 1913. / decz. / 6.án. Aláírások: Scholz
Grete, Hausz Ernő, Scholz Melania, Klausz Ernő, Lestyánszky János,
Moess Jenő, Pfeiffer Félix, Horváth Ilonka, Hollós Ilonka, Tóth Pirike,
Hollós Erzsike, Scholz Hans, Pfeiffer Margit, Buscseh Jenő, Zergényi Pál,
Zergényi Ella, Östör Magdolna, Király Ferenc J.

1913

2008.105.1 / 2008

emlékszalag / báli (?)

2008.106.1 / 2008

2008.107.1 / 2008

szappan / "zsidó-"

színlap

1

Téglatest alakú, piszkosfehér szappan. Rajta: RiF. Németh Alajos 1981
novemberében kapta Ausztriából, akinek több is volt. Biztosan állította,
hogy ezt zsidókból származó zsiradékból készítették.

1944-1945

1

Sárga selyemanyag, piros és fekete keretezés. A színlapon a mű címe
pirossal nyomva, minden más feketével (pl. szereposztás, időpont). Cím:
Der Feuermann an glühenden Harnisch / oder / Amafhusa, die güstige
Wald-Tee.

19. század

1924

2008.108.1 / 2008

levelezőlap / bánfalvi hősi emlékmű avatására

1

A bánfalvi hősi emlékmű leleplezésének alkalmából. Korabeli, üres,
felbélyegzett (2db 100 koronás, 1 db 20 koronás postatiszta bélyeg)
levelezőlap. Egy biztosítótűvel nemzetiszínű szalag van ráerősítve, rajta
fekete nyomással: Zur Erinnerung / an die Kriegerdenkmalenthüllung. /
Bánfalva, 24. August 1924. A szalagon a zöld szín van felül.

2008.109.1 / 2008

portré / Lenin

1

Kerek kerámia. Lenin arcprofilja domborítva. Akasztózsinór. A falon lógott.
Jelzés nélküli.

19. század 2. fele

2008.110.1 / 2008

kiállítási díj / Országos Mezőgazdasági Kiállítás

1

Közepe kör alakú: kiálló kalász alján nemzetiszínű szalagok, körben, fehér
alapon: ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS. Kívül zöld
levélkoszorú. Hátoldalán tű, továbbá vésett írás: 1955 / III. DIJ.

1955

2008.110.2 / 2008

doboz / kiállítási díjé

1

Vörös kartondoboz, tetején aranyszínű betűkkel: Országos Mezőgazdasági
/ Kiállitás / Budapest / 1955. A díj bordó selyembe ágyazott, a másik
oldalon fehér selyempárna.

1955

2008.111.1 / 2008

kitűző / Győr-Sopron megye természetjárója

1

Pajzs alakú kitűző. Közepén zöld pajzson természetjáró férfi (hátitáskával,
túrabottal) aranyozott alakja. Körben fehér alapon: GYŐR-SOPRON
MEGYE TERMÉSZETJÁRÓJA. Jobb felső sarkában félig kiálló virág.

1960-1980

2008.111.2 / 2008

kitűző / természetbarát találkozó (Sopron)

1

Ovális alakú kitűző. Bal oldalán tavi jelenet: vitorlás, madarak, nád. Jobbra
hegyi részlet: fenyő, dombok, hegyek, kilátó. Körben piros alapon:
SOPRON 1960 / TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ.

1960

1960-1980

1960

2008.111.3 / 2008

kitűző / túravezető

1

Háromszög alakú, áttört kitűző, közepén kör alakú címer: háttérben
hegyek és égbolt. Elől három piros virág előtt két kéz kezet fog. Körben
felírás: MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. A háromszög alján
fehérrel: TÚRAVEZETŐ. A kitűzőhöz dróttal kör alakú jelvény van rögzítve:
Közepén ötágú vöröscsillag, körben: EZ LEGYEN A SZERENCSE
CSILLAGOD. Hátoldalán vésett felírás: M. / Eisen= / stadt.

2008.111.4 / 2008

kitűző / felszabadulási túrák

1

Nagyjából háromszög alakú kitűző. Bal oldalán zászló nyele, tetején ötágú
csillag. A zászlón: FELSZABADULÁSI / TURÁK / 1945 / 1960. Közepén
hegyek mögé bukó nap. Jobb szélén leveles ág.

2008.111.5 / 2008

kitűző / Petőfi terepverseny (Sopron)

1

Háromszög alakú kitűző. Tájképet ábrázol: balra kilógó fenyőfák, szarvas,
tó, út, a háttérben hófödte hegyek. Alul: SOPRON 1953. Lenn fehér
írásszalagon: PETŐFI TEREPVERSENY.

1953

2008.111.6 / 2008

kitűző / Sopron

1

Ovális kitűző. Közepén a városcímer. Alul: SOPRON, 1954. SZEPT. 12.
Balra tölgy-, jobbra fenyőág.

1954

2008.111.7 / 2008

kitűző / turista (Törekvés)

1

Hosszú tűvel ellátott kitűző. Kilógó fenyőfa, sátor, hegyi táj. Alatta vörös
alapon: TÖREKVÉS. Alján fehér alapon iránytű ábrája.

1960-1980

2008.111.8 / 2008

kitűző / természetvédelem

1

Kerek kitűző. Kék alapon repülő nagykócsag (fehér). Ívesen alul:
TERMÉSZETVÉDELEM.

1970-1980

2008.111.9 / 2008

kitűző / Magyar Madártani Egyesület

1

Kerek kitűző. Középen zöld mezőben az egyesület jelképe: dürgő
túzokkakas. Körben: MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET.

1980-1990

2008.111.10 / 2008

kitűző / Vöröskereszt

1

Kerek kitűző. Közepén fehér alapon vöröskereszt, alul ívesen, sötétkék
alapon: ELSŐSEGÉLY.

1970-1980

2008.111.11 / 2008

címer / Rákosi-

1

Az 1949. évi, ún. Rákosi-címer. Két oldalán két-két pici lyuk a
felerősítéshez.

1950 körül

Középen gyárkémény foglal helyet, melynek talpa alkotja az ábra alját.
Jobbra tölgylevelek. Balra táj két piros virággal. Bal szélén vörös
írásszalagon: FELSZABADULÁSI EMLÉKÜNNEP. Alul kék írásszalagon:
1945-1960.

2008.111.12 / 2008

kitűző / felszabadulási ünnep

1

2008.111.13 / 2008

kitűző / Sopron címere

1

2008.111.14 / 2008

ajándéktárgy / kulcstartó (Sopron)

1

2008.111.15 / 2008

kitűző / erdész

2008.111.16 / 2008

1960

Hosszú tűvel. Sopron város 1971. évi címere. Felül SOPRON felirat.
Kulcstartóról fémláncocskán lelógó kerek tartozék, rajta színes ábra:
Storno-ház, Tűztorony, Gambrinus-ház és Patikház rajza.

1970-1980

1

Kocsányos tölgy csemetét utánzó stilizált ábra mint az erdészek jelképe.

1980-1990

kitűző / Lenin

1

Hologramos kitűző Lenin 100. születésnapja tiszteletére. Lenin feje alatt a
ránézés szöge alapján cirill betűkkel: LENIN / VCEGDA / ZSIVOJ, illetve:
100 / LET felirat.

2008.111.17 / 2008

kitűző / AFIT

1

Téglalap alakú felületen: fekete alapon aranyszínnel autó sematikus
ábrája, alatta: AFIT. Hosszú tűvel. Hátulján: KOVOZNAK.

1970-1980

2008.111.18 / 2008

kitüntetés / I. világháború

1

Középen vörös félhold, ötágú vöröscsillaggal. Körülötte: 1914 / 1915,
valamint vörös és zöld színsáv.

1915

2008.112.1 / 2008

hüvely / cigarettatöltőé

1

2008.112.2 / 2008

pálcika / cigarettatöltőé

1

2008.113.1 / 2008

jelvény / NyLASz

1

Két kis fül összenyomásával szétnyitható fémhüvely. Rajta: EXTRA / 2
felirat.
Esztergályozott, keskeny fatöltő, vastagabb nyéllel.
A Nyugati Labdarúgó Alszövetség kerek jelvénye, mely piros-fehér
selyemszalagról lóg le. A szalag hátulján biztosító tű. Av: leveleles ágak,
alul írástáblán: NyLASz / 1947. Jelzése: LUDVIG. Rev: két, egymással a
labdáért küzdő focista.

1970-1980

1970

1930 körül
1930 körül
1947

2008.114.1 / 2008

jelvény / oktatásügyi törzsgárda

1

Bal és jobb oldalán kissé kiszélesedő, téglalap alakú, hátulján tűvel ellátott
jelvény. Közepén kék mezőben háromszög alakú fáklya piros lánggal,
alatta leveles ág. A fáklyán 10-es szám, jobbra felirat: GYŐR-S. / MEGYE.
Felül fehér alapon: OKTATÁSÜGYI, alul: TÖRZSGÁRDA felirat.

2008.115.1 / 2008

jelvény / Ifjúság a szocializmusért

1

KISZ-jelvény alatt: IFJÚSÁG A SZOCIALIZMUSÉRT / 1. Hátulján tű.

2008.116.1 / 2008

jelvény / úttörő

1

Középen ötágú vöröscsillag, fölötte három lángnyelvből álló láng. Alatta:
ELŐRE felirat. A csillag alatt, ill. bal és jobb oldalán nemzetiszínű sáv.

2008.117.1 / 2008

jelvény / szocialista brigád

1

Áttört, kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körben: SZOCIALISTA
BRIGÁD felirat. A zászlót zöld koszorú övezi, tetején középen ötágú
vöröscsillag.

1970-1980

2008.118.1 / 2008

érem / 3 éves terv szolgálatában

1

Kerek érem. Av: 3 / ÉVES TERV / SZOLGÁLATÁBAN. Rev: középen:
BUDAPEST, IV. / PETŐFI SÁNDOR-U. 5. Körben: „HERMES” MAGYAR
ÁLTALÁNOS VÁLTÓÜZLET R. T.

1950-1960

2008.119.1 / 2008

jelvény / Dunántúli Turista Egylet

1

Áttört jelvény. Középen fehér alapon lila virág két zöld levéllel. Ezt kerek,
kék írásszalag veszi körül, rajta: DUNÁNTULI TURISTA EGYESÜLET- /
1903. Ekörül tölgy- és babérkoszorú, fenn középen: 25.

1928

2008.120.1 / 2008

jelvény / KISZ

1

Kerek jelvény, hátulján kis hurok felvarrás (?) céljára. Középen
címerpajzson: IG / KISZ felirat, felül ötágú csillag.

1970-1980

1

„Tantusz”. Av: a posta jelképe (postakürt, keresztben babérág) fölött és
alatt: MAGYAR / POSTA. Rev: TELEFON / ÉRME. Jobbra lenn telefon
ábrája, alatta jelzés. Középen ábra: hullámok felett suhanó szárny. 1946
és 1986 között használtak ilyet.

1960-1970

1

Fent és lent ívelt záródású, álló téglalap alakú préselt rézlemez. A
mörbischi Heimwehr megalakításának és zászlószentelésének alkalmából
készült. Közepén ovális keretben férfi alakja. Jelzés: SCHILFSCHNEIDER.
A lemezen felül: HEIMWEHR GRÜNDUNG U. WIMPELWEIHE. Alul:
MÖRBISCH AM SEE / 22. VI. 1930.

1930

1

Kék-fehér, alul aranyrojtos selyemszalag felső részén sárgaréz tű. A
szalagra a dalárda jelvénye van feltűzve: lyra, keresztbe tett babérággal.
Alján fekete írásszalagon: M. G. V. F. RÁKOS felirat. A jelvény hátoldalán
jelzés: A. BELADA’S / NFLG. / WIEN VII/2. 1871-ben alakult meg a férfi
dalegylet (Männergesangverein) Rákoson.

20. század eleje

1

Az 1921-ben alakult egylet jelvénye, hátulján tű. Középen téglalap alakú
rézlemezen Hermész alakja (karddal, szárnyas sisakkal). Fölötte fehér
írásszalagon: BURSCHEN VEREIN. Alatta ugyancsak fehér írásszalagon:
19 KROISBACH 21. Kétoldalt egy-egy kék virág. A jelvény hátoldalán
jelzés: A. BELADA’S / NFLG. / WIEN VII/2.

1921

2008.121.1 / 2008

2008.122.1 / 2008

2008.123.1 / 2008

2008.124.1 / 2008

telefonérme

jelvény / mörbischi Heimwehr

jelvény / fertőrákosi dalárda

jelvény / fertőrákosi dalos egylet

1980-1990

1960 körül
1970-1980 (?)

2008.125.1 / 2008

kocka / játék

1

Kis nyélen fakocka, melyet kis tengely körül lehetett forgatni.

19. század

1937

1937

2008.126.1 / 2008

versenydíj / fényképpályázat

1

Kerek érem. Av: körben: MAGYAR OSZTRÁK ALPESI EGYESÜLET.
Középen az egyesület jelképe (pajzson M / O / A / E betűk, rajta
hegymászó csákány, körben, a pajzs mellett fenyőágak. Jobbra alul jelzés:
BERÁNN. Rev: II. / OSZTRÁK / AMATŐR / FÉNYKÉPPÁLYÁZAT / 1937.
Jelzés alul: BUDAPEST, / DÖBRENTEI-U. 2.

2008.126.2 / 2008

tartó / versenydíjé

1

Köralakban kimélyített, zöldeskék plüssből készült tartó, alján fekete
kartonpapír.

2008.127.1.1 / 2008

kitüntetés / a szakma ifjú mestere

1

SZAKMA IFJÚ / MESTERE feliratú szalagon két láncon ötágú vöröscsillag
lóg, közepén a Kádár-címer.

1980-1990

2008.127.1.2 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Műanyagból készült, szétszedhető doboz, alján piros plüssbe van ágyazva
a kitüntetés. A doboz alja piros, teteje átlátszó.

1980-1990

1980-1990

2008.127.2.1 / 2008

kitüntetés / kiváló brigád

1

A VÁLLALAT KIVÁLÓ / BRIGÁDJA feliratú vörös írásszalagon kis karikán
áttört jelvény lóg: közepén vörös zászlón a Kossuth-címer , körülötte
SZOCIALISTA BRIGÁD felirat. A jelvényt zöld levélkoszorú fogja körbe,
tetején ötágú vöröscsillag.

2008.127.2.2 / 2008

kitüntetés / kiváló brigád

1

Kis kitűző. Ugyanolyan, mint az előző kitüntetés, de nem áttört, és az
írásszalagon nincs felirat.

1980-1990

2008.127.2.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Vörös műanyagdoboz. A kitüntetések piros plüssbe ágyazottak, a másik
fele fehér selyempárna.

1980-1990

2008.127.3 / 2008

jelvény / törzsgárda

2

Háromszög alakú, állított nemzetiszínű pajzs, közepén ötágú vöröscsillag.
Keresztben fehér írásszalagon: TÖRZSGÁRDA. Kétoldalt levélág. Hátulján
tű.

1980-1990

2008.127.4.1 / 2008

plakett / szocialista brigád

1

Oldalain íves záródású, álló téglalapon középen kerek brigádjelvény:
középen vörös zászlón a Kossuth-címer, körben: SZOCIALISTA BRIGÁD
felirat. A zászlót levélkoszorú veszi körbe, középen felül ötágú vöröscsillag.

1980-1990

2008.127.4.2 / 2008

doboz / plaketté

1

Műanyag, szétszedhető doboz, alján kivehető, közepén a plakett számára
kivágott sötétkék lap. A doboz alja piros, teteje átlátszó.

1980-1990

1

Kerek, hátulján tűvel ellátott kitüntetés. Közepén világoskék alapon
nemzetiszínű és előtte vörös zászló. Körben felül fehér alapon: A
KÖNNYŰIPAR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA. Alul ötágú vöröscsillag, mellette két
oldalról egy-egy leveles ág.

1965

1965

1965

2008.128.1.1 / 2008

kitüntetés / a könnyűipar kiváló dolgozója

2008.128.1.2 / 2008

kitüntetés / a könnyűipar kiváló dolgozója

1

Kerek, hátulján tűvel ellátott kitüntetés. Közepén világoskék alapon
nemzetiszínű és előtte vörös zászló. Körben felül fehér alapon: A
KÖNNYŰIPAR KIVÁLÓ DOLGOZÓJA. Alul ötágú vöröscsillag, mellette két
oldalról egy-egy leveles ág.

2008.128.1.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Felül nyitható, piros fedelű, egyébként fehér kartondoboz. A kitüntetések
piros selyempárnába tűzhetők.

2008.128.1.4 / 2008

oklevél / a könnyűipar kiváló dolgozója

1

Nyikos János mint kiváló dolgozó részére kiállított oklevél. Kelt: Sopron,
1965. május 1. Bélyegző lenyomata: „Magyar Ruházatipari Dolgozók /
Szakszervezete / Szakszervezeti Bizottság / Soproni Ruhagyár”. Két
aláírás: az üzemi bizottság elnökéé és az igazgatóé. Háttérben a
kitüntetés rajza, balra fenn: a Kádár-címer.

2008.128.2.1 / 2008

jelvény / törzsgárda (arany fokozat)

1

Kerek, hátulján tűvel ellátott jelvény. Közepén nemzetiszínű zászlón
aranyszínű sokszögű alakzatban S P betűk. A zászlót aranyszínű
levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú vöröscsillag.

1977

2008.128.2.2 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető műanyagdoboz. Alja piros, teteje átlátszó. A jelvény fehér,
szivacsos anyagba tűzhető.

1977

2008.128.2.3 / 2008

igazolvány

1

Igazolvány Nyikos János részére, mely őt az arany törzsgárdajelvény
viselésére jogosítja.

1977

2008.128.3.1 / 2008

kitüntetés / kiváló dolgozó

1

2008.128.3.2 / 2008

doboz / kitüntetés

1

2008.128.3.3 / 2008

igazolvány

KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös írásszalagon két láncról ötágú
vöröscsillag lóg, melynek közepén Kádár-címer.
Szétszedhető műanyagdoboz. Alja piros, teteje átlátszó.

1965

1971
1971

1

Igazolvány Nyikos János részére, mely őt a „Kiváló Dolgozó” kitüntetés
viselésére jogosítja. Pecsét: RUHÁZATIPARI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETE / SOPRONI RUHAGYÁR / SZAKSZERVEZETI
BIZOTTSÁGA / SOPRON.

1971

1855

2008.129.1 / 2008

súlyok / fatokban

1

Felül nyitható, sárgaréz kapcsokkal zárható fadoboz. Tetején kézírás:
Commercial Gewicht, más írással: 1855. A múzeum pecsétjével van
ellátva. A tokban két sorban elhelyezett lyukak a súlyok számára. A felső
sorban 4 db (16 l, 8 l, 4 l, 2 l), az alsóban 6 db (1 l, ? l, ? l, 1/8 l, 1/16 l, ? l)
foglal helyet. A legkisebbiken 855 jelzés. Régi száma: Ct. IV. 15. 1956-ban
átleltározták (56.90.1), de nem készült róla karton és a leltárkönyvbe sem
került be.

2008.130.1 / 2008

érem / reformáció emlékére

1

Kerek érem a reformáció 300. évfordulójára. Av: Luther Márton mellképe
körül: DOCTOR MARTIN LUTHER. Rev: DRITTES / IUBELFEST / DER /
REFORMATION / DEN 31 OCTOBER / 1817.

1817

2008.131.1.1 / 2008

jelvény / olvasómozgalmi (ezüst)

1

Fehér, nyitott könyv, rajta felirat: JÓZSEF ATTILA / OLVASÓMOZGALOM.
A könyvön középen József Attila arcképe. Alul KISZ-jelvény.

1961

2008.131.1.2 / 2008

igazolvány

1

Igazolvány Szász Ernő részére, mely őt a „József Attila Olvasómozgalom”
ezüst jelvényének viselésére jogosítja.

1961

2008.131.2.1 / 2008

jelvény / olvasómozgalmi (bronz)

1

Fehér, nyitott könyv, rajta felirat: JÓZSEF ATTILA / OLVASÓMOZGALOM.
A könyvön középen József Attila arcképe. Alul KISZ-jelvény.

1961

2008.131.2.2 / 2008

igazolvány

1

2008.131.3.1 / 2008

jelvény / Ifjúság a szocializmusért

1

Igazolvány Lakatos Ernő részére, mely őt a „József Attila
Olvasómozgalom” bronz jelvényének viselésére jogosítja.
KISZ-jelvény alatt: IFJÚSÁG A SZOCIALIZMUSÉRT / 3. Hátulján tű.

1961
1960 körül

2008.131.3.2 / 2008

igazolvány

1

Igazolvány ismeretlen személy részére, mely őt az „Ifjúság a
szocializmusért” mozgalom jelvényének viselésére jogosítja.

1960 körül

1980-1990

2008.132.1 / 2008

zászló / brigád-

1

Két végén aranyozott fagömbbel ellátott farúdon dupla műselyemből vörös
zászló. Sárga zsinórból szegély és akasztó. Egyik oldalán sárgával
hímezve: Szocialista / brigád. A másikon hímezve: középen vörös zászlón
Kossuth-címer, körülötte: SZOCIALISTA BRIGÁD. A zászlót sárga
levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú vöröscsillag.

2008.132.2.1 / 2008

jelvény / brigád-

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte: SZOCIALISTA
BRIGÁD. A zászlót levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú vöröscsillag.

1980-1990

2008.132.2.2 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető műanyagdoboz. A jelvényt fehér textilanyagra lehet tűzni. A
doboz alja piros, teteje átlátszó.

1980-1990

2008.132.3.1 / 2008

jelvény / brigád-

1

Áttört, kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte:
SZOCIALISTA BRIGÁD. A zászlót zöld levélkoszorú övezi, tetején
középen ötágú vöröscsillag.

1980-1990

2008.132.3.2 / 2008

jelvény / brigád-

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte: SZOCIALISTA
BRIGÁD. A zászlót levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú vöröscsillag.

1980-1990

2008.132.3.3 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető műanyagdoboz. A jelvényeket fehér textilanyagra lehet
tűzni. A doboz alja piros, teteje átlátszó.

1980-1990

2008.132.4.1 / 2008

jelvény / brigád-

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte: SZOCIALISTA
BRIGÁD. A zászlót ezüstszínű levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú
vöröscsillag.

1980-1990

2008.132.4.2 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető műanyagdoboz. A jelvényt fehér textilanyagra lehet tűzni. A
doboz alja piros, teteje átlátszó.

1980-1990

2008.133.1 / 2008

jelvény / törzsgárda (erdészeti)

1

2008.134.1 / 2008

kitűző / Petőfi

1

Előtérben sátor, fenyőfa, háttérben lombos fa. Mögöttük méhkaptár (?).
Alul felirat: 20 / TÖRZSGÁRDA.
Álló téglalapon Petőfi mellkép profilja. Alatta: 1848.

1980-1990
1948 (?)

2008.135.1 / 2008

pecsétnyomó / Sopron vármegye szolgabírói hivatala

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, kerek rézalapon: a vármegye
címere körül: SOPRON VÁRMEGYE SZOLGABÍRÓI HIVATALÁNAK
PECSÉTJE.

2008.136.1 / 2008

pecsétnyomó / nagycenki cukorgyár

1

Kerek rézalapon: középen kereszt alakban négy vonal, köztük 1-1 pont,
körben: GR. ZINKENDORFER ZUCKERFABRIK.

19. század 2. fele

2008.137.1 / 2008

pecsétnyomó / Röttig-nyomda (Sopron)

1

Esztergályozott fanyél, kerek rézalapon: RÖTTIG GUSZTÁV /
KÖNYVNYOMDA / BUCHDRUCKEREI / SOPRON.

19. század 1. fele

2008.138.1 / 2008

kitűző / Győr-Moson-Sopron megye

1

Kerek kitűző. A megye színes címere fehér alapon, alatta feketével:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE. Oldalt körben: CZVERENCZ
JELVÉNYINFORM / HUNGARIAN BADGE / BUDAPEST 1525 P. O.
BOKSZ 575. / FAX (36-1) 115-9581.

19. század 1. fele

1990-2000

2008.138.2 / 2008

kitűző / Győr-Moson-Sopron megye

1

Sarkain lekerekített, álló téglalap. A megye színes címere fehér alapon,
alatta feketével: GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE. Oldalt körben:
CZVERENCZ JELVÉNYINFORM / HUNGARIAN BADGE / BUDAPEST
1525 P. O. BOKSZ 575. / FAX (36-1) 115-9581.

1990-2000

1987

2008.139.1 / 2008

emléktárgy / Széchenyi István brigádok

1

A bőr mint anyag megjelöléséhez használt piktogram forma. Felül:
„SZÉCHENYI ISTVÁN” / SZOCIALISTA BRIGÁDOK / VI. ORSZÁGOS
TANÁCSKOZÁSA / PÉCS, 1987. JÚLIUS 10-12. Közepén: két levélág
között Széchenyi arcképe. Alul a Pécsi Bőrgyár védjegye.

2008.140.1 / 2008

karszalag / GySEV

1

Nemzetiszínű szalag, nyomtatva: „Győr-sopron-ebenfurti vasut”. Két
fémpatent a rögzítéshez.

1920-1940

20. század 1. fele

2008.141.1 / 2008

cilinder

1

Fekete színű nyúlszőrből készült cilinder, fekete selyemszalaggal. Belül
bélelt, fehér bőr, rajta két gombon egy Ö és egy J betű. Wacha György (?),
Budapest kalapos műhelyéből. Östör József ügyvéd, országgyűlési
képviselőjévé volt.

2008.141.2 / 2008

doboz / cilinderé

1

Kívül barna bőr, belül vörös szövettel bevont, bélelt kartondoboz Östör
József cilinderéhez. Fedeleinek tartója leszakadt, csattal záródott. Östör
József ügyvéd, országgyűlési képviselőjévé volt.

1920-1940

1938

2008.142.1 / 2008

oklevél / kézműipari kiállítás alkalmából

1

Üvegezett fakeretben oklevél, melyet Kiss Sándor kovácsmester részére
állította ki Sopron szab. kir. thj. város és vidéke ipartestülete a Soproni
Kézműipari Kiállítás alkalmából 1938. szept. 20-án. A szakbírálat a
mesternek elismerése jeléül aranyérmet ítélt meg, melynek igazolására
állította jelen oklevelet.

2008.143.1 / 2008

oklevél / Bolla Géza részére

1

Bolla Géza részére kiállított, üvegezett keretbe foglalt oklevél, melyben
érdemeiért a Soproni Magyar Szövetség „Hűség Irodalmi és Művészeti
díjjal” jutalmazza 1943. december 14-én.

1943

2008.144.1 / 2008

sorsjegykölcsön

1

Üvegezett fakeretbe foglalva. A Magyarországi Jószív-egyesület által
kibocsátott sorsjegy 2 ft-ról. Sorszámozott. Magyar és német nyelvű.
Túloldalán a 60 évre szóló törlesztési (sorsolási) terv.

1888

1886

1943

2008.145.1 / 2008

táncrend / Casino-egylet

1

Kettéhajtott kartonlapon elől aranyozott keretben: Soproni / Casinoegylet. / Táncz-Rend. / Sopron, / 1886. január hó 30-án. Növények és két
repülő madár. Hátoldalán szintén aranyozott keretben németül ugyanaz,
mint elől. Egy repülő és egy fészkén ülő madár látható növények között.
Alján: Buchdruckerei Romwalter & Sohn, Oedenburg. Belül a táncrend.

2008.146.1 / 2008

emléktárgy / töltényhüvelyből

1

Sárgaréz töltényhüvely, talpa vörösrézből utólag forrasztva. Vésett, tetején
körbefutó motívum, oldalán stilizált tölgylevél, alatta: „1943.” Ezzel
átellenben felirat: „Emlék! / Dontól.”

2008.147.1 / 2008

2008.147.2 / 2008

oklevél / Pucher Géza részére

bizonyítvány / Pucher Géza Ferenc részére

1

Üvegezett fakeretben díszes, aranyozott keretű nyomtatvány, készült a
Székely és Társa nyomdában. Pucher Géza csoportvezető részére
kiállított „Dícsérő elismerés” az 1947/8. első tervévben kifejtett munkájáért.
Kiállító: Vasárugyár Rt. Sopron. Kelt: Sopron, 1948. július 31. 3 db aláírás:
az igazgatóság, az üzemi bizottság és a versenybizottság részéről.

1948

1

Üvegezett, díszes, aranyozott fakeretben. A nyomtatványt Kner Izidor
(Gyoma) készítette. Szabadka Általános Ipartestülete által kiállított okirat,
mely bizonyítja, hogy Pucher Géza Ferenc kitanulta a lakatosmesterséget.
Kelt: Szabadka, 1916. július 4. Az ipartestületi jegyző, az iparhatósági
biztos és az ipartestületi elnök aláírásával. Az okirat bal felső sarkában 1
koronás bélyeg, jobbra felül a Vörös Kereszt Egylet bélyege. A szöveges
részt színes nyomat veszi körbe, balra díszforrás előtt egészalakos női
alak pálmaágat tart a feje fölött.

1916

1948

1985

2008.148.1 / 2008

Sztálin-szív

1

Téglalap alakú, előre dőlő, feketére festett fatalpra lakkozott, barna faszív
van felcsavarozva. A szív közepén 5 db vörös üveglappal fedett, ötágú
csillag. A fatalp aljába zsebtelep illeszthető, melynek segítéségével az
ötágú csillag vörös színben világít. A szív alatt fehérrel festve: „SZTÁLIN
ELVTÁRS / 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA / CSEPREG KÖZSÉG
DOLGOZÓI.”

2008.149.1 / 2008

jelvény / Országos Honismereti Konferencia

1

Kerek jelvény. Kör alakú, fehér papírlapon pirossal: SOPRON 1985. VII. 89. / ORSZÁGOS HONISMERETI KONFERENCIA”. Középen piros alapon
fehérrel páva sematikus rajza, fölötte: „SOPRON / 1985” felirat. A
papírlapot átlátszó műanyagtok borítja. Hátulján biztosítőtű.

2008.150.1 / 2008

jelvény / Fertőszéplaki Daléneklési Találkozó

1

Kerek műanyaglapra ragasztott kerek, fehér papírlap. Rajta fekete tollal
körirat: „DALÉNEKLÉSI TALÁLKOZÓ / FERTŐSZÉPLAK”. Közepén
violinkulcs, mögötte öt összetartó vonal. Hátulján biztosítótű.

2008.150.2 / 2008

emléktárgy / Fertőszéplak

1

Kerek. Felül lyukkal ellátott, melyen fehér cérna van átkötve. Középen líra,
balra: „19”, jobbra: „90”. Fölötte: „V. 12”. Körben felül: „FERTŐSZÉPLAK”.

1990

20. század 1. fele

1912

2008.151.1 / 2008

jelvény / Magyar Dal Szolgálatában

1

Nemzetiszínű, háromszögbe hajtott selyemszalagon kerek érem. Av:
körirat: „30 ÉV A MAGYAR DAL SZOLGÁLATÁBAN.” Alul koronás magyar
címer. Középen fehérrel: „STAGL MICI”. Rev: körirat: „MAGYAR DALOS
EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE”. Középen a szövetség
címere.

2008.151.2 / 2008

jelvény / magyar dalos

1

Oldalain ívesen záródó, trapéz alakú lapocska, rajta: „XX”. Erről két kis
láncon lóg a kerek jelvény. Közepén lyra alakja, tetején a Szent Korona. A
lyra húrjai mellett balról és jobbról: „19” / „12”. A lyra mellett: „M” / „D”. Alul:
„AZ ÉRDEM JUTALMÁUL”.

1990 (?)

2008.152.1 / 2008

tapper

1

Tinta itatására szolgáló hengeres fatapper, esztergált fanyéllel. Egyik
oldalán beütött, aranyozott betűkkel: „Blum Náthán és Fia / Sopron”. Másik
oldalán és tetején vésve: „M T” monogram. Hengeres részén textilborítás.

1930-1940

2008.152.2 / 2008

tapper

1

Tinta itatására szolgáló hengeres fatapper, esztergált fanyéllel. Hengeres
részén papírborítás.

1930-1940

1

Hasáb alakú, sárga színű, felül nyitható műanyag doboz burgenlandi borok
számára. Keskenyebb lapjain barna színű, csavarodó indaornamentika.
Előlapján Burgenland tartomány címere, melyet balról és jobbról két-két
szőlőlevél és egy-egy szőlőfürt vesz körül. Felette feketével felirat: „Ein
edler Tropfen / vom Burgen- / land”. Felül kivágott fogórész, alul két
kivágás, melyeken keresztül a dobozban elhelyezett borospalackok
címkéje látható.

1980-1990

1

Átlátszó üvegből készült, 7 dl-es borospalack kékfrankos bor számára.
Nyakán lévő, Burgenland címerével ellátott címke tanúsítja, hogy
burgenlandi minőségi borról van szó. Alatta egy másik címkén Liszt Ferenc
időskori, fekete-fehér portréja. Alatta kör alakú, aranyszínű minősítési
jelzés. Oldalára ragasztott címkén kőkeretes, rácsos kapu képe, balról és
jobbról felirat: „Raidinger” / „Lisztperle”. Alatta: „Blaufränkisch /
WEINBAUGEBIET RUST-NEUSIEDLERSEE / Weinbau JOSEF u.
MARGARETHE STOCKER / Liszstrasse 15, 7321 Raiding / Bgld.”,
valamint telefonszám.

1980-1990

1

Átlátszó üvegből készült, 7 dl-es borospalack fehér burgundi bor számára.
Nyakán lévő, Burgenland címerével ellátott címke tanúsítja, hogy
burgenlandi minőségi borról van szó. Alatta egy másik címkén Liszt Ferenc
időskori, fekete-fehér portréja. Alatta kör alakú, ezüstszínű minősítési
jelzés. Oldalára ragasztott címkén kőkeretes, rácsos kapu képe, balról és
jobbról felirat: „Raidinger” / „Lisztperle”. Alatta: „Weiss - Burgunder /
Weinbau JOSEF u. MARGARETHE STOCKER / Liszstrasse 15, 7321
Raiding / Bgld.”, valamint telefonszám.

1980-1990

1

Piros-fehér, háromszögbe hajtott selyemszalagon ovális, zománcozott
fém. Körben zöld levélkoszorú (balról tölgy, jobbról babér). Középen fehér
címerpajzson vöröskereszt. A pajzsot mindkét oldalról egy-egy angyal
tartja. Felül ötágú csillag, alul felirat: „PATRIAE / AC / HVMANITATI”.
Hátoldalán középen: „1864 / 1914” évszám, körben: tölgy-, ill.
babérkoszorú. Simon József (szül. 1892) szanitéc kapta.

1914

2008.153.1 / 2008

2008.153.2 / 2008

2008.153.3 / 2008

2008.154.1 / 2008

díszdoboz / bor számára

borospalack / Liszt portréjával

borospalack / Liszt portréjával

kitüntetés / vöröskereszt (osztrák)

2008.154.2 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Fehér, téglatest alakú kartondoboz. Fedelén vöröskereszt, alatta
aranyszínű betűkkel: „Patriae / ac / Humanitati / 1864 – 1914 / K. D.” A
kitüntetés fehér plüssanyagba ágyazott. A másik felén feketével a császári
címer alatt: „V. MAYER’S SÖHNE / WIEN.”

1914

1916

2008.155.1 / 2008

hadifogolymunka / tréfás doboz

1

Kis, cigarettatárca alakú fadoboz. Felül kis pöcökkel elhúzható záródással.
Kinyitásakor a dobozból kinyúlik egy kígyó. A doboz oldalain tintaceruza
díszítés. Keskenyebb oldalain egy-egy leveles ág. Szélesebb oldalai közül
az egyiken tóban úszó kacsa, mögötte négy fa. A másikon 1916-os
évszám.

2008.156.1 / 2008

jelvény / Széchenyi István Gimnázium

1

Ovális alakú. A Széchenyi család címere, körben fehér írásszalagon:
„SZÉCHENYI GIMN. SOPRON”.

2008.156.2 / 2008

jelvény / Soproni Zeneegyesület

1

Ovális alakú. Körirata: „SOPRONI ZENEEGYESÜLET”, alul: „1829-1929”.
Közepén az egyesület jelképe: középen lyra, balról és jobbról egy-egy
babérág, fenn ötágú csillag.

1929

2008.156.3 / 2008

jelvény / Soproni Állatvédő Egyesület

1

Kerek. Közepén piros alapon fehér hatágú csillag, abban S Á E betűk
egymáson. A piros mezőt fehér írásszalag övezi: „SOPRONI ÁLLATVÉDŐ
EGYESÜLET 1900” felirattal. A jelvény szélét zöld színsáv alkotja.

1900

2008.156.4 / 2008

jelvény / soproni Polgárőrség

1

Kerek. Közepén a várfal három bástyatoronnyal, boltíves kapunyílás nyitott
kapuszárnyakkal és egy zuhanóráccsal. Felette: „POLGÁRŐRSÉG”,
alatta: „1914”.

1914

2008.156.5 / 2008

jelvény / Soproni Korcsolyázó Egylet

1

Kerek, gomb formájú jelvény. Piros és fehér mezőre osztott. Közepén
korcsolya, fölötte: „SOPRONI”, alatta: „1872 / KORCSOLYÁZÓ EGYLET”.

1872

2008.156.6 / 2008

jelvény / SFAC

1

Pajzs formájú. Bal felső sarkában fehér mezőben focilabda. Középen
átlósan húzódó fekete sávban „SFAC” felirat, jobb alsó sarkában fehér
mezőben: „1900” évszám. Gomblyukba való.

1900

2008.156.7 / 2008

jelvény / Soproni Evangélikus Tanítóképző

1

Alul ívesen záródó, álló téglalap alakú jelvény. Közepén átlósan húzódó
vörös-fehér színsáv. Körben kék mezőben felirat: „SOPRONI
EVANGÉLIKUS TANITÓKÉPZŐ”.

20. század 1. fele

2008.156.8 / 2008

jelvény / Sopron

1

Ovális alakú, tetején kis karikával. Sopron város 1622. évi címere, alul:
„SOPRON” felirat.

20. század 1. fele

2008.156.9 / 2008

jelvény / Sopron

1

Sopron város 1922. évi címere. Közepe színes: fehér bástyatornyok és
várfal, vörös háttér. Hátulján tű.

1920-1930

1

Sopron város 1922. évi címere. Közepe színes: fehér bástyatornyok és
várfal, vörös háttér. Hátulján tű. A címer aljáról kis karikán pajzs alakú
fémlapocska lóg le felirata: „FREUNDSCHAFTS / SIPPUNG /
SEMPRONIA / A. N. 73 / 19. III.”

1920-1930

2008.156.10 / 2008

jelvény / Schlaraffia

20. század

2008.156.11 / 2008

2008.157.1 / 2008

2008.158.1 / 2008

2008.158.2 / 2008

jelvény / Á Ó K (Sopron)

palack / forrásvizes

emléktárgy / 70 km Sopron körül

emléktárgy / 70 km Sopron körül

1

Pajzs alakú jelvény. A pajzs sárga, rajta: „Á Ó K / SOPRON” felirat.
Közepén, az „Ó” betűben részlet Sopron címeréből: fehér várfal a három
bástyatoronnyal, vörös háttér.

20. század 1. fele

1

Zöldszínű üvegből készült palack. Rajta két, domborított koronás címer,
közöttük domború „KRISTÁLY” felirat. Alján domború betűkkel: „EZEN
PALACK A SZT. LUKÁCSFÜRDŐ R. T. / ELIDEGENITHETETLEN
TULAJDONÁT KÉPEZI”.

1930 körül

1

Álló, lekerekített sarkú téglalap alakú, falra akasztható emléktárgy.
Közepén kerek mezőben soproni látkép: az Ikvahíd és környéke. Alatta
írásszalagon: „GRÁFL JÁNOS”. A négy sarokban egy-egy számjeggyel az
„1972”-es évszám. Alul: „70 km SOPRON KÖRÜl”.

1972

1

Álló, lekerekített sarkú téglalap alakú, falra akasztható emléktárgy.
Közepén kerek mezőben soproni látkép: a Károly-kilátó. Alatta
írásszalagon: „Gráfl János”. A négy sarokban egy-egy számjeggyel az
„1973”-as évszám. Alul: „70 km SOPRON KÖRÜl”.

1973

1897

2008.159.1 / 2008

érem / Soproni Képzőművészeti Kör

1

Kerek bronzérem. Bal oldalán széken ülő férfi. Jobbra álló, szárnyas
angyal, mely bal kezében Sopron címerét tartja, jobb kezével
babérkoszorút nyújt az ülő alak felé. Körirat: „SOPRONI
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR 1897”. Jelzés: TNGJ. Hátoldalán jelzés:
„LUDVIG / BUDAPEST”.

2008.160.1 / 2008

érem / felszabadulás emlékére

1

Kerek, kis függesztővel ellátott érem. Av: háttérben a Citadella és a
Szabadság-szobor, előtérben egymás előtt három zászló (középen a
magyar, elől a szovjet). Alul: „FELSZABADULÁSUNK / EMLÉKÉRE”. Rev:
két szélén 1-1 babérág, felül: „1956”, alul: „VIII. / KER. TSB”.

1956

1

Fehér vászonszalag. Felül és alul nemzetiszínű selyemszalag van
rávarrva. Közepén aranyhímzéssel a vasút emblémája, a szárnyas kerék,
fölötte a Szent Korona. Alatta piros betűkkel: „Légo.” Egyik végén két
sárgaréz kapocs. A Légoltalmi Parancsnokság bélyegzőjének megkopott,
piros lenyomata. Belső felén a GYSEV bélyegzőjének megkopott
lenyomata.

1940 körül

1

Belső fele bordó bársony, külső fele vörös selyem. Külső oldalán felül és
alul aranyszínű sávok (egy vastag és három vékony), közepén
aranyhímzéses vasutas jelkép (szárnyas kerék a Szent Koronával). Egyik
végén három fémkapocs.

1930-1940

1

Belső fele bordó bársony, külső fele piros selyem. Külső oldalán felül és
alul aranyszínű sávok (egy vastag és három vékony), közepén
aranyhímzéses vasutas jelkép (szárnyas kerék a Szent Koronával). Egyik
végén három fémkapocs.

1930-1940

2008.161.1 / 2008

2008.161.2 / 2008

2008.161.3 / 2008

karszalag / vasutas Légo.

karszalag / vasutas

karszalag / vasutas

2008.161.4 / 2008

váll-lap / vasutas

2

Sötétkék posztóalapon aranyszínű rátét. Végén fémből készült vasutas
díszgomb, rajta babérkoszorúban a Kossuth-címeren szárnyas kerék. A
másik végén két műanyag rangjelzés. Belső felén szürke vászonanyag, a
felerősítéshez szolgáló műanyag gombbal.

2008.161.5 / 2008

szalag / SVSE

1

Lila-fehér szalag. Az 1921-ben megalakult Soproni Vasutas Sportegylet
(SVSE) színei.

1930-1940

2008.162.1 / 2008

papírpénz / két korona

1

Piros színű papírpénz. Előoldal: arató férfi alakja, hátoldal: értékjelzés.
Kiadva: Budapest, 1920. január 1.

1920

2008.162.2 / 2008

papírpénz / tíz korona

1

Előoldala barnás-zöldes, hátoldala barnás színű. Előoldal: középen felül:
előtérben a Lánchíd, háttérben a budai vár. Hátoldal: értékjelzés. Kiadva:
Budapest, 1920. január 1.

1920

2008.162.3 / 2008

papírpénz / ötven korona

1

Lilás-barnás színű papírpénz. Előoldal: Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc
portréja. Hátoldal: értékjelzés. Kiadva: Budapest, 1920. január 1.

1920

2008.162.4 / 2008

papírpénz / száz korona

1

Barnás-sárgás színű papírpénz. Előoldal: Mátyás király, hátoldal:
értékjelzés. Kiadva: Budapest, 1923. július 1.

1923

2008.162.5 / 2008

papírpénz / ezer korona

1

Szürkés-barnás színű papírpénz. Előoldal: Szt. István képe. Hátoldal:
értékjelzés. Kiadva: Budapest, 1920. január 1.

1920

2008.163.1 / 2008

papírpénz / ezer pengő

1

Szürkés-barnás színű papírpénz. Előoldal: női modell. Hátoldal: magyar és
idegen nyelvű értékjelzések. Kiadva: Budapest, 1945. július 15.

1945

2008.163.2 / 2008

papírpénz / egymillió milpengő

2

Sárgás-barnás színű papírpénz. Előoldal: Kossuth Lajos. Hátoldal:
Mészöly Géza: Balatoni táj. Kiadva: Budapest, 1946. május 24.

1946

1

Piros színű papírpénz. Előoldal: magyar és német felirat. Magyar: „AZ
OSZTRÁK- / MAGYAR BANK E BANKJEGYÉRT BÁRKI KIVÁN- /
SÁGÁRA AZONNAL FIZET BÉCSI / ÉS BUDAPESTI FŐINTÉZETEINÉL /
EGY KORONA / TÖRVÉNYES ÉRCZPÉNZT”. Hátoldal: magyar és
idegen nyelvű értékjelzések, középen piros antik, sisakos férfi portréja.
Kiadva: Bécs, 1916. december 1.

1916

1

Kék színű papírpénz. Előoldal: női portré két oldalán magyar és német
felirat. Magyar: „KÉT KORONA / TÖRVÉNYES ÉRCZPÉNZT BÁRKI /
KIVÁNSÁGÁRA BÉCSI ÉS BUDA / PESTI FŐINTÉZETEINÉL AZONNAL /
FIZET AZ / OSZTRÁK-MAGYAR BANK”. Hátoldal: magyar és német
nyelvű értékjelzések. Kiadva: Bécs, 1914. augusztus 5.

1914

2008.163.3 / 2008

2008.163.4 / 2008

papírpénz / egy korona (osztrák magyar)

papírpénz / két korona (osztrák-magyar)

1930-1940

2008.163.5 / 2008

2008.164.1 / 2008

2008.164.2 / 2008

papírpénz / húsz korona (osztrák magyar)

papírpénz / két forint (Kossuth-bankó)

papírpénz / öt forint (Kossuth-bankó)

1

Kékeszöld színű papírpénz. Egyik oldala magyar, a másik német nyelvű.
Mindkettőn államcímer és egy-egy nő portréja. Magyar oldalán: „AZ
OSZTRÁK – MAGYAR BANK E / BANKJEGYÉRT BÁRKI KIVÁN- /
SÁGÁRA AZONNAL FIZET BÉCSI / ÉS BUDAPESTI FŐINTÉZETEINÉL /
HÚSZ KORONA / TÖRVÉNYES ÉRCZPÉNZT”. Kiadva: Bécs, 1913.
január 2.

1913

1

Piros színű papírpénz. Előoldal: Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Völgyi
Ferenc kincstári főpénztárnok és Rőgler János bank-pénztárnok aláírása.
Magyar és idegen nyelvű értékjelzések. Hátoldal (zöld alapmintás):
bankjegyhamisítás elleni felhívás magyar és idegen nyelveken. Kiadva:
1848.

1848

3

Szürkés színű papírpénz. Előoldal: Kossuth Lajos pénzügyminiszter
aláírása. Magyar és idegen nyelvű értékjelzések. Hátoldal (piros
alapmintás): bankjegyhamisítás elleni felhívás magyar és idegen
nyelveken. Kiadva: Buda-Pest, 1848. szeptember 1.

1848

1848

2008.164.3 / 2008

papírpénz / tíz forint (Kossuth-bankó)

2

Szürkés színű papírpénz. Előoldal: Kossuth Lajos pénzügyminiszter
aláírása. Magyar és idegen nyelvű értékjelzések. Hátoldal (szürke
alapmintás): bankjegyhamisítás elleni felhívás magyar és idegen
nyelveken. Kiadva: Buda-Pest, 1848. szeptember 1.

2008.164.4 / 2008

kincstári utalvány / tizenöt pengőkrajcár

1

Vörösbarnás színű értékpapír. Előoldal: Völgyi Ferenc kincstári
főpénztárnok aláírása. Hátoldal: hamisítás elleni felhívás magyar és
idegen nyelveken. Kiadva: Buda, 1849. január 1-jén, az Országos
Honvédelmi Bizottmány rendelkezése alapján.

1849

2008.164.5 / 2008

kincstári utalvány / harminc pengőkrajcár

1

Szürkés színű értékpapír. Előoldal: Völgyi Ferenc kincstári főpénztárnok
aláírása. Hátoldal: hamisítás elleni felhívás magyar és idegen nyelveken.
Kiadva: Buda, 1849. január 1-jén, az Országos Honvédelmi Bizottmány
rendelkezése alapján.

1849

1

Lila, fehér és szürke színvilágú szükségpénz a nezsideri császári és királyi
fogolytábor számára. Egy oldala magyar nyelvű; a táborparancsnok és a
számvivő főhadnagy aláírása. „EZEN ÖSSZEG EGY RÉSZÉT KÉPEZI A
POL- / GÁRI FOGLYOK ÁLTAL A TÁBORPARANCS- / NOKSÁGNÁL
ELHELYEZETT LETÉTJÜKNEK”. Alul a monarchia címere, balról és
jobbról felirat: „CSAKIS A POLGÁRI FOGOLY- / TÁBORBAN ÉRVÉNYES.
Értékjelzés. Jobbra alul: „GLOBUS” BUDAPEST. Kiadva: Nezsider, 1916.
július 1. Másik oldalán német nyelven ugyanez.

1916

2008.165.1 / 2008

szükségpénz / tíz fillér (nezsideri fogolytábor)

2008.165.2 / 2008

szükségpénz / húsz fillér (nezsideri fogolytábor)

1

Narancsszínű, fehér és szürke színvilágú szükségpénz a nezsideri
császári és királyi fogolytábor számára. Egy oldala magyar nyelvű; a
táborparancsnok és a számvivő főhadnagy aláírása. „EZEN ÖSSZEG
EGY RÉSZÉT KÉPEZI A POL- / GÁRI FOGLYOK ÁLTAL A
TÁBORPARANCS- / NOKSÁGNÁL ELHELYEZETT LETÉTJÜKNEK”. Alul
a monarchia címere, balról és jobbról felirat: „CSAKIS A POLGÁRI
FOGOLY- / TÁBORBAN ÉRVÉNYES. Értékjelzés. Jobbra alul: „GLOBUS”
BUDAPEST. Kiadva: Nezsider, 1916. július 1. Másik oldalán német
nyelven ugyanez.

1916

1916

2008.165.3 / 2008

szükségpénz / egy korona (nezsideri fogolytábor)

1

Zöld, fehér és szürke színvilágú szegélyű szükségpénz a nezsideri
császári és királyi fogolytábor számára. Egy oldala magyar nyelvű; a
táborparancsnok és a számvivő főhadnagy aláírása. „EZEN ÖSSZEG
EGY RÉSZÉT KÉPEZI A POL- / GÁRI FOGLYOK ÁLTAL A
TÁBORPARANCS- / NOKSÁGNÁL ELHELYEZETT LETÉTJÜKNEK”. Alul
a monarchia címere, balról és jobbról felirat: „CSAKIS A POLGÁRI
FOGOLY- / TÁBORBAN ÉRVÉNYES. Értékjelzés. Jobbra alul: „GLOBUS”
BUDAPEST. Kiadva: Nezsider, 1916. július 1. Másik oldalán német
nyelven ugyanez.

2008.166.1 / 2008

papírpénz / egy rubel

3

Előoldal: világosbarna és kék színvilágú. Balra a cári címer. Hátoldal:
vörösbarna színű; értékjelzés és középen a cári címer.

1898

2008.166.2 / 2008

papírpénz / öt rubel

1

Előoldal: kék színvilágú. Fenn, középen a cári címer. Hátoldal: kék, lila,
zöld színvilágú; értékjelzés és középen a cári címer.

1909

2008.166.3 / 2008

papírpénz / tíz rubel

2

Előoldal: piros és világoszöld színvilágú. Fenn, középen a cári címer.
Hátoldal: piros, zöld, lila színű; értékjelzés.

1909

2008.166.4 / 2008

papírpénz / huszonöt rubel

1

Előoldal: piros és világoszöld színvilágú. Balra fenn a cári címer. Hátoldal:
piros és zöld árnyalatú. Jobbra II. Sándor cár portréja, fenn, középen a cári
címer; értékjelzés.

1909

2008.166.5 / 2008

papírpénz / ötszáz rubel

1

Szürkés színvilágú. Előoldal: értékjelzés. Hátoldal: értékjelzés, középen a
kétfejű sas.

1918

2008.167.1 / 2008

papírpénz / ezer márka

1

Világosbarna színű papírpénz. Előoldal: értékjelzés, szignók. Hátoldal:
német birodalmi sas és értékjelzés. Kiadva: Berlin, 1910. április 21.

1910

2008.167.2 / 2008

papírpénz / ezer márka

3

Sötétzöld színű papírpénz. Előoldal: értékjelzés, szignók. Hátoldal:
értékjelzés. Kiadva: Berlin, 1922. szeptember 15.

1922

1

Téglalap alakú, szürke hátterű selyemanyagon Horthy Miklós mellképe.
Alul fehérbetűs jelzések, balra: „SZAKRAJZ / THAM ISTVÁN”, jobbra:
„KÉSZÍTETTE: / SOPRONI SELYEMIPAR RT”. Alul középen: 1940-es
évszám.

1940

2008.168.1 / 2008

portré / Horthy Miklós

2008.169.1 / 2008

hűtőmágnes / FIDESZ

1

A 2004. december 5-én megtartott népszavazás (kórházprivatizáció, kettős
állampolgárság) kampányidőszakában a két „igen”-re buzdító, téglalap
alakú hűtőmágnes. Fehér alapon baloldalt kékkel: „IGEN /
NÉPSZAVAZÁS / DEC. 5.” Jobb oldalt két, világoskék kör, mindegyikben
egy-egy narancssárga X.

2004

1970-1980

2008.170.1 / 2008

kitüntetés / Élenjáró katona

1

Ovális alakú. Közepére vörös zászló van erősítve, melynek szegélyén
felváltva zöld és fehér háromszögek helyezkednek el. A zászló közepén a
Kádár-címer. A zászló alá „1”-es szám van felcsavarozva. Felül ötágú
vöröscsillag, alatta két leveles ág. A kitüntetés felső részén vörössel:
„ÉLENJÁRÓ”, alul: „KATONA” felirat.

2008.170.2 / 2008

jelvény / KTP (Katonai Tízpróba) bronz

1

Áttört. Ötágú csillag közepén színes Kádár-címer. A csillag alján
írásszalagon: „KTP” felirat. A csillag mögött két, egymáson keresztbe tett
kard.

1970-1980

1

Zöld színű szalag, rajta aranyozott rátét. Egyik felén aranyozott betűkkel:
„OLMÜTZ 1851”. Az évszám és a helységnév között egymáson keresztbe
fektetett, aranyozott kard és hüvely ábrája. Másik felén színes Kossuthcímer, melyet aranyozott keret övez, balról és jobbról pedig aranyozott
ornamentikus díszítés.

1851

1

Fehér színű szalag, rajta aranyozott rátét. Egyik felén aranyozott betűkkel:
„OLMÜTZ 1851”. Az évszám és a helységnév között egymáson keresztbe
fektetett, aranyozott kard és hüvely ábrája. Másik felén színes Kossuthcímer, melyet aranyozott keret övez, balról és jobbról pedig aranyozott
ornamentikus díszítés.

1851

1

Fehér vászon, kisméretű zacskó. Emblémája: ovális keretben cukorrépa,
körülötte: KUTATÓINTÉZET / SOPRONHORPÁCS. A zacskó nyaka
cérnával bekötve, rajta fémplomba. A plomba közepén felirat: „BÉTA”,
körben: „MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTŐ ÜZEM”. A zacskóban a rajta
elhelyezett papírcédula szerint „BETA POLY M/102. örökletesen
egymagvú cukorrépamag” van elhelyezve.

1983

1

Fehér vászon, kisméretű zacskó. Emblémája: ovális keretben cukorrépa,
körülötte: KUTATÓINTÉZET / SOPRONHORPÁCS. A zacskó nyaka
cérnával bekötve, rajta fémplomba. A plomba közepén felirat: „BÉTA”,
körben: „MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTŐ ÜZEM”. A zacskóban a rajta
elhelyezett papírcédula szerint „BETA POLY 1. cukorrépamag” van
elhelyezve.

1983

1

Fehér vászon, kisméretű zacskó. Emblémája: ovális keretben cukorrépa,
körülötte: KUTATÓINTÉZET / SOPRONHORPÁCS. A zacskó nyaka
cérnával bekötve, rajta fémplomba. A plomba közepén felirat: „BÉTA”,
körben: „MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTŐ ÜZEM”. A zacskóban a rajta
elhelyezett papírcédula szerint „BETA POLY 1. koptatott cukorrépamag”
van elhelyezve.

1983

2008.171.1 / 2008

2008.171.2 / 2008

2008.172.1 / 2008

2008.172.2 / 2008

2008.172.3 / 2008

emléktárgy / Olmützből

emléktárgy / Olmützből

termékminta / sopronhorpácsi kutatóintézet

termékminta / sopronhorpácsi kutatóintézet

termékminta / sopronhorpácsi kutatóintézet

2008.172.4 / 2008

termékminta / sopronhorpácsi kutatóintézet

1

Fehér vászon, kisméretű zacskó. Emblémája: ovális keretben cukorrépa,
körülötte: KUTATÓINTÉZET / SOPRONHORPÁCS. A zacskó nyaka
cérnával bekötve. Cédulája hiányzik. Benne magvak.

1983

2008.173.1 / 2008

könyv / Adolf Hitler: Mein Kampf

1

784 oldalas, német nyelvű.

1942
1989

2008.174.1 / 2008

kokárda

1

Kerek kerámia. Közepén a Kossuth-címer, körirata: „1989 MÁRCIUS 15. /
1848-49”. Alsó részén két lyuk, amelyen keresztül nemzetiszínű szalag
van átfűzve.

2008.175.1 / 2008

pecsétnyomó / egyházi

1

Sárgarézből készült, kör alakú lyukkal ellátott nyél, ovális sárgaréz alapon:
Jézus (?) szíve, felül: „L R”.

19. század 1. fele

1

Emlékirat a Csornai Tejporgyár alapkőletétele alkalmából. Felül a megye
térképe, előtérben a tejporgyár sematikus rajza. Balra, fenn a Győr-Sopron
megyei Tejipari Vállalat logója (vaskakas alatt „TEJ / GYŐR” felirat). Az
okirat ismerteti a kormány rendelkezését a gyár létesítéséről, majd
ismerteti a létesítménnyel szembeni elvárásokat, valamint a beruházás
adatait. Az alapkövet Zámbó József, a párt megyei bizottságának titkára
helyezte el, megindítva a kivitelezési munkákat. Az emlékiratot a
beruházó, a tervező és a kivitelező vállalat adták ki. Kelt: Győr, 1973.
december 11. Az iratról piros zsinóron kerek fatokban (á: 5.1 cm) vörös
viaszpecsét. Rajta a megyei tejipari vállalat logója.

1973

1983

2008.176.1 / 2008

emlékirat / Csornai Tejporgyár

2008.177.1.1 / 2008

emlékérem / szolgálati, GySEV

1

Vörös téglalap, hátulján tű. Erről egy kis karikán kerek érem lóg. Az érem
közepén vörös alapon aranyszínű betűkkel: „30 / ÉV / GYSEV”. Felül
félkörívben fehérszínű írásszalagon aranyszínű betűkkel: „SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREM”. Az érmet aranyszínű levélkoszorú övezi, felül középen
ötágú vöröscsillag.

2008.177.1.2 / 2008

doboz / szolgálati emlékéremé

1

Piros kartondoboz. A szolgálati emlékérem fehér plüssanyagba ágyazott,
másik felén fehér műselyem párna.

1983

Adorján Attiláné részére kiállított igazolvány, mely szerint a GySEV a
Szolgálati Emlékérem 30 éves fokozata jelvény törzsgárda kitüntetést
adományoz számára, melynek viselésére jogosult. Kelt: Sopron, 1983. 07.
08. Két aláírás: a szakszervezeti bizottság titkára és a szolgálati főnökség
vezetője.

1983

2008.177.1.3 / 2008

igazolvány

1

2008.177.2.1 / 2008

kitüntetés / kiváló dolgozó

1

2008.177.2.2 / 2008
2008.177.2.3 / 2008

jelvény / kiváló dolgozó
doboz / kitüntetésé

1
1

2008.177.2.4 / 2008

igazolvány

1

KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös fémszalagon két láncon ötágú
vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a közepén.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer.
Piros kartondoboz, belső fele fehér, ill. vörös selyemmel bélelt.
Adorján Attiláné részére kiállított igazolvány, mely a „Kiváló Dolgozó”
kitüntetés viselésére jogosítja. Kelt: Budapest, 1979. 10. 20. Két aláírás: a
vasútigazgatóé és a Váll. Szaksz. Tanács titkáráé.

1979
1979
1979
1979

2008.177.3.1 / 2008

kitüntetés / szakszervezeti munkáért (ezüst)

1

Téglalap alakú, vörös selyemmel bevont fémlapocska, hátulján tű. Ezen
kis karikán lóg a kitüntetés: alja ezüstszínű ötszög, melynek hátoldalán
vésett írás: körben: „SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA”,
középen: „ELNÖKSÉGE”. Az ötszögre ötágú vöröscsillag van ragasztva,
közepén nemzetiszínű kerek mezőben a SZOT ezüstszínű logója (körző,
kalapács, búzakalász).

2008.177.3.2 / 2008

jelvény / szakszervezeti munkáért (ezüst)

1

Vörös selyemanyagra tűzve. Alja ezüstszínű ötszög, rajta ötágú
vöröscsillag, közepén nemzetiszínű kerek mezőben a SZOT ezüstszínű
logója (körző, kalapács, búzakalász).

1977

2008.177.3.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Piros kartondoboz. A kitüntetés és a jelvény fehér plüssanyagba ágyazott,
másik felén fehér műselyem párna.

1977

1

Adorján Attiláné részére kiállított igazolvány a SZOT Tanácsa által, mely
szerint jogosult a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény ezüst
fokozatának viselésére. Kelt: Budapest, 1977. május 1. Háttérben a SZOT
ezüstszínű logója.

1977

1977

2008.177.3.4 / 2008

igazolvány

1977

2008.177.3.5 / 2008

oklevél

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél a SZOT Tanácsa által, mely
szerint jogosult a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény ezüst
fokozatának viselésére. Kelt: Budapest, 1977. május 1. Pecsét. Aláírások:
főtitkár és elnök. Háttérben a SZOT ezüstszínű logója.

2008.177.3.6 / 2008

tok

1

Szürke műbőr tok a Ht.2008.177.3.4-5 leltári számú igazolvány és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartórész az igazolvány és az oklevél
számára.

1977

1982

2008.177.4.1 / 2008

kitüntetés / szakszervezeti munkáért (arany)

1

Téglalap alakú, vörös selyemmel bevont fémlapocska, hátulján tű. Ezen
kis karikán lóg a kitüntetés: alja aranyszínű ötszög, melynek hátoldalán
vésett írás: körben: „SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA”,
középen: „ELNÖKSÉGE”. Az ötszögre ötágú vöröscsillag van ragasztva,
közepén nemzetiszínű kerek mezőben a SZOT aranyszínű logója (körző,
kalapács, búzakalász).

2008.177.4.2 / 2008

jelvény / szakszervezeti munkáért (ezüst)

1

Vörös selyemanyagra tűzve. Alja aranyszínű ötszög, rajta ötágú
vöröscsillag, közepén nemzetiszínű kerek mezőben a SZOT aranyszínű
logója (körző, kalapács, búzakalász).

1982

2008.177.4.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Piros műanyagdoboz. A kitüntetés és a jelvény fehér plüssanyagba
ágyazott, másik felén fehér műselyem párna.

1982

2008.177.4.4 / 2008

igazolvány

1

Adorján Attiláné részére kiállított igazolvány a SZOT Tanácsa által, mely
szerint jogosult a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény arany
fokozatának viselésére. Kelt: Budapest, 1982. május 1. Háttérben a SZOT
aranyszínű logója.

1982

2008.177.4.5 / 2008

oklevél

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél a SZOT Tanácsa által, mely
szerint jogosult a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény arany
fokozatának viselésére. Kelt: Budapest, 1982. május 1. Pecsét. Aláírások:
főtitkár és elnök. Háttérben a SZOT aranyszínű logója.

2008.177.4.6 / 2008

tok

1

Szürke műbőr tok a Ht.2008.177.4.4-5 leltári számú igazolvány és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartórész az igazolvány és az oklevél
számára.

1982

1985

1982

2008.177.5.1 / 2008

kitüntetés / szakszervezeti munkáért (arany)

1

Téglalap alakú, vörös selyemmel bevont fémlapocska, hátulján tű. Ezen
kis karikán lóg a kitüntetés: alja aranyszínű ötszög, melynek hátoldalán
vésett írás: körben: „SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA”,
középen: „ELNÖKSÉGE”. Az ötszögre ötágú vöröscsillag van ragasztva,
közepén nemzetiszínű kerek mezőben a SZOT aranyszínű logója (körző,
kalapács, búzakalász).

2008.177.5.2 / 2008

jelvény / szakszervezeti munkáért (arany)

1

Vörös selyemanyagra tűzve. Alja aranyszínű ötszög, rajta ötágú
vöröscsillag, közepén nemzetiszínű kerek mezőben a SZOT aranyszínű
logója (körző, kalapács, búzakalász).

1985

2008.177.5.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Piros műanyagdoboz. A kitüntetés és a jelvény fehér plüssanyagba
ágyazott, másik felén fehér műselyem párna.

1985

2008.177.5.4 / 2008

igazolvány

1

Adorján Attiláné részére kiállított igazolvány a SZOT Tanácsa által, mely
szerint jogosult a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény arany
fokozatának viselésére. Kelt: Budapest, 1985. november 7. Háttérben a
SZOT aranyszínű logója.

1985

2008.177.5.5 / 2008

oklevél

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél a SZOT Tanácsa által, mely
szerint jogosult a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény arany
fokozatának viselésére. Kelt: Budapest, 1985. november 7. Pecsét.
Aláírások: főtitkár és elnök. Háttérben a SZOT aranyszínű logója.

1985

2008.177.5.6 / 2008

tok

1

Szürke műbőr tok a Ht.2008.177.5.4-5 leltári számú igazolvány és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartórész az igazolvány és az oklevél
számára.

1985

1970

2008.177.6.1 / 2008

jelvény / vasutas törzsgárda (bronz)

1

Kerek jelvény. Közepén vörös mezőben bronzszínű betűkkel: „GYSEV”.
Ezt fehér körgyűrű veszi körül bronzbetűs felirattal: „TÖRZSGÁRDA”. Alsó
részén bronzszínű vasutas jelkép (szárnyas kerék). A jelvényt zöld
levélkoszorú övezi, fenn középen ötágú vöröscsillag.

2008.177.6.2 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető műanyagdoboz. A jelvényt kivehető szivacsra lehet tűzni. A
doboz alja piros, teteje átlátszó.

1970

1

A GYSEV Igazgatósága és a Vállalati SZ. B. által kiállított igazolvány.
Igazolják, hogy Adorján Attiláné jogosult a Vasút bronz
törzsgárdajelvényének viselésére. Kelt: Sopron, 1970. 07. 11. Két aláírás:
a Vállalati SZ. B. részéről és az igazgatóé.

1970

2008.177.6.3 / 2008

igazolvány

2008.177.7.1 / 2008

jelvény / vasutas törzsgárda (ezüst)

1

Kerek jelvény. Közepén vörös mezőben ezüstszínű betűkkel: „GYSEV”.
Ezt fehér körgyűrű veszi körül ezüstbetűs felirattal: „TÖRZSGÁRDA”. Alsó
részén ezüstszínű vasutas jelkép (szárnyas kerék). A jelvényt zöld
levélkoszorú övezi, fenn középen ötágú vöröscsillag.

2008.177.7.2 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető, kerek műanyagdoboz. A jelvényt kivehető nemezanyagra
lehet tűzni. A doboz alja és teteje átlátszó.

1971

1971

1971

2008.177.7.3 / 2008

igazolvány

1

A GYSEV Igazgatósága és a Vállalati SZ. B. által kiállított igazolvány.
Igazolják, hogy Adorján Attiláné főintéző jogosult a Vasút ezüst
törzsgárdajelvényének viselésére. Kelt: Sopron, 1971. 07. 09. Két aláírás:
a Vállalati SZ. B. részéről és az igazgatóé.

2008.177.8.1 / 2008

jelvény / vasutas törzsgárda (arany)

1

Kerek jelvény. Közepén vörös mezőben aranyszínű betűkkel: „GYSEV”.
Ezt fehér körgyűrű veszi körül aranybetűs felirattal: „TÖRZSGÁRDA”. Alsó
részén aranyszínű vasutas jelkép (szárnyas kerék). A jelvényt zöld
levélkoszorú övezi, fenn középen ötágú vöröscsillag.

1980 körül

2008.177.8.2 / 2008

doboz / jelvényé

1

Szétszedhető, kerek műanyagdoboz. A jelvényt kivehető nemezanyagra
lehet tűzni. A doboz alja vörös, teteje átlátszó.

1980 körül

1

A GYSEV Igazgatósága és a Szakszervezeti Bizottság által kiállított
igazolvány. Elismerésül felveszik a törzsgárda tagjai sorába, továbbá
igazolják, hogy Adorján Attiláné felügyelő jogosult az arany
törzsgárdajelvényének viselésére. Kelt: Sopron, 1977. 11. 03. Két aláírás:
a Szakszervezeti Bizottság részéről és az igazgatóé. Átlátszó, műanyag
tokban.

1977

1

A GYSEV Igazgatósága és a Szakszervezeti Bizottság által kiállított
igazolvány. Elismerésül felveszik a törzsgárda tagjai sorába, továbbá
igazolják, hogy Adorján Attiláné főfelügyelő jogosult az arany ezüst
törzsgárdajelvényének viselésére. Kelt: Sopron, 1982. 07. 11. Két aláírás:
a Szakszervezeti Bizottság részéről és az igazgatóé. Átlátszó, műanyag
tokban.

1982

1980

2008.177.8.3 / 2008

2008.177.8.4 / 2008

igazolvány

igazolvány

2008.177.9.1 / 2008

kitüntetés / kiváló munkáért

1

Vörös, szélein nemzetiszínű sávval ellátott, háromszögbe hajtott
selyemszalagról ötágú vöröscsillag lóg. A csillag közepén aranyszínű
keretű, sárgásfehér mezőben aranyszínű betűkkel: „KIVÁLÓ /
MUNKÁÉRT” felirat. A csillag alján a Kádár-címer. Zöld levélkoszorú.

2008.177.9.2 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Vörös műanyagdoboz. A kitüntetés piros plüssbe ágyazott, a másik fele
fehér textilpárna.

1980

2008.177.9.3 / 2008

oklevél

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél, melyben számára a
Minisztertanács a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozza. Kelt:
Budapest, 1980. március. A minisztérium szárazbélyegzője és a miniszter
aláírása.

1980

2008.177.9.4 / 2008

tok

1

2008.177.10.1 / 2008

kitüntetés / kiváló dolgozó

1

2008.177.10.2 / 2008
2008.177.10.3 / 2008

jelvény / kiváló dolgozó
doboz / kitüntetésé

1
1

Piros műbőr tok a Ht.2008.177.9.3 leltári számú oklevél tárolására. Belső
felületén átlátszó tartórész az oklevél számára.
KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös fémszalagon két láncon ötágú
vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a közepén.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer.
Piros kartondoboz, belső fele fehér, ill. vörös selyemmel bélelt.

1980
1976
1976
1976

2008.177.10.4 / 2008

igazolvány

1

Adorján Attila részére kiállított igazolvány a Kulturális Minisztérium
Igazgatási és Jogi Főosztálya által, mely szerint jogosult a Kiváló dolgozó
kitüntető jelvény viselésére. Kelt: Budapest, 1976. szeptember 30. Aláírás
és a minisztérium bélyegzője.

2008.177.10.5 / 2008

oklevél

1

Adorján Attila részére kiállított oklevél a Kulturális Minisztérium által, mely
szerint jogosult a Kiváló dolgozó kitüntető jelvény viselésére. Kelt:
Budapest, 1976. szeptember 30. Aláírás és a minisztérium bélyegzője.

1976

2008.177.10.6 / 2008

tok

1

Szürke műbőr tok a Ht.2008.177.10.4-5 leltári számú igazolvány és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartófülek az igazolvány és az oklevél
számára.

1976

2008.177.11.1 / 2008

igazolvány

1

Adorján Attiláné részére kiállított igazolvány a Közlekedés- és Postaügyi
Minisztérium által, mely szerint jogosult „a Közlekedés Kiváló Dolgozója”
kitüntető jelvény viselésére. Kelt: Budapest, 1972. április 4. A miniszter
aláírása és a minisztérium bélyegzője.

1972

2008.177.11.2 / 2008

oklevél

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél a Közlekedés- és Postaügyi
Minisztérium által, mely szerint jogosult „a Közlekedés Kiváló Dolgozója”
kitüntető jelvény viselésére. Kelt: Budapest, 1972. április 4. A miniszter
aláírása és a minisztérium szárazbélyegzője.

1972

2008.177.11.3 / 2008

tok

1

Világosbarna műbőr tok a Ht.2008.177.11.1-2 leltári számú igazolvány és
oklevél tárolására. Belső felületén átlátszó tartófülek az igazolvány és az
oklevél számára.

1972

2008.177.11.4 / 2008

kitüntetés / közlekedés kiváló dolgozója

1

„KÖZLEKEDÉS / KIVÁLÓ DOLGOZÓJA” feliratú vörös fémszalagon két
láncon ötágú vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a
közepén.

1972

2008.177.11.5 / 2008

jelvény / kiváló dolgozó

1

2008.177.11.6 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

2008.177.12.1 / 2008

kitüntetés / kiváló véradó (bronz)

1

Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer,
felette írásszalagon: „KÖZLEKEDÉS / KIVÁLÓ DOLGOZÓJA”.
Piros kartondoboz, belső fele fehér, ill. vörös selyemmel bélelt.
Háromszögbe hajtott, kék színű selyemszalagról kis karikán kerek
kitüntetés lóg. A kitüntetés peremét felváltva kis háromszögekből és
körökből álló motívumok alkotják. Közepén talpas, kis kiöntőcsésze,
melynek szájából egy vörös vércsepp cseppen le. Alatta felirat: „KIVÁLÓ
VÉRADÓ”. Felül, középen vöröskereszt.

1976

1972
1972

1974

2008.177.12.2 / 2008

kitűző / kiváló véradó (bronz)

1

A selyemszalag kivételével ugyanaz, mint a Ht.2008.177.12.1 számú
kitüntetés. Hosszú tűvel ellátott.

1974

2008.177.12.3 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Kék kartondoboz, belső felén a jelvény fehér selyempárnába tűzhető, a
kitüntetés selyemborítású mélyedésbe ágyazott.

1974

1974

2008.177.12.4 / 2008

oklevél

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél, melyben a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetősége 10. véradása után a „Kiváló véradó” kitüntetés
bronz fokozatát adományozza számára. A megyei Vöröskereszt elnökének
aláírása. Kelt: Győr, 1974. május 2.

2008.177.13.1 / 2008

kitüntetés / kiváló véradó (ezüst)

1

Vékony, vörös téglalapról kis karikán lekerekített sarkú téglalap alakú
kitüntetés lóg. Rajta bal oldalt egymáson két vércsepp stilizált ábrája,
mellette jobb oldalt vöröskereszt, alatta: „15”. Alul: „VÉRADÁSÉRT” felirat.

1980

2008.177.13.2 / 2008

doboz / kitüntetésé

1

Bordó, műanyag doboz. A kitüntetés bordó plüssanyagba ágyazott, másik
felén fehér műselyem borítás.

1980

1

Adorján Attiláné részére kiállított oklevél, melyben a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetősége 15. véradása után a „Kiváló véradó” kitüntetés ezüst
fokozatát adományozza számára. A megyei Vöröskereszt elnökének és a
megyei titkárnak aláírása. Kelt: Győr, 1980. május 7.

1980

1643

1851

2008.177.13.3 / 2008

oklevél

2009.1.1 / 2009

pecsétnyomó / soproni fazekasok

1

Nyolcszögletű nyele vasból készült. Kerek, vas nyomórészére kerek rézlap
van forrasztva. A rézlap közepén pajzsforma látható, benne olaszkorsós
motívum. A pajzsot indák szegélyezik. Felül évszám: 1643. A pecsételő
körirata: SIGIL DES ERBARN HANTWERG * DER HAFNER IN
ÖDENBVRG *

2009.2.1 / 2009

karkötő / Aradról

1

Tojásdad alakban meghajlított, kis kereszt alakban áttört fogantyúval, két
oldalt vörös bársonybetét betűkkel átvágva: ARAD 1851.

2009.3.1 / 2009

hótaposó

1

Kerületét ovális alakú fakeret képezi. Taposórészét egymáson keresztben
átvezetett, kifeszített kötelek alkotják. Talprésze zsákvászonból készült.
Rajta fém lábfejtartó és fémkarikákkal ellátott, kenderből készült rögzítőszíj
található.

2009.4.1 / 2009

karszalag / nemzetőr 1918

1

2009.5.1 / 2009

vonalzó

1

2009.6.1 / 2009

faliszőnyeg / Lenin-portréval

1

Piros-fehér-zöld szalag, felirata: NEMZETŐR.
Sopronban készített favonalzó. 39 cm-ig skálázott. Hátoldalán a gyártó
jelzése: MONSBERGER GOTTFRIED / SOPRON.
Lenin 100. születésnapja alkalmából készített, léckeretbe foglalt
faliszőnyeg. Vörös színű alapon sárga keretben középen Lenin arcképe
látható, felette felirat: LENIN, alatta: 100. A kép jobb alsó részén sárga
színű leveles ág. Jobb alsó sarokban jelzés: LTV SOPRON. Az LTV
rövidítés a Lakástextil Vállalatot jelenti.

19. század vége
1918
1930-1950

1970

2010.1.1 / 2010

2010.2.1 / 2010

2010.2.2 / 2010

2010.3.1 / 2010

zongora

patikamérleg

patikamérleg

sapka / gr. Széchenyi Istváné

1

Soproni gyártású zongora. Három, görgős lábon áll. Líraalakú pedál 2
taposóval. A billentyűk feletti részen felirat: STOSS EDE, SOPRON.
Fedelén és oldalán vésett ornamentikus díszítés. Áttört díszű kottatartó.
Belsejébe ragasztott cédulán a következő nyomtatott felirat olvasható:
STOSS EDE / ZONGORA KÉSZITŐ és HANGOLÓ / Kitüntetve: Triest
1882, Sopron 1904, / és I, díj Wien 1894. / (Zongora és orgona épitési
szakiskola.) / Elsőrangú gyártmányok ügynöksége / Bösendorfer,
Produktiv-Genossenschaft, / Czapka u. Sohn, Hofmann, Reinhold stb. /
SOPRON. A zongorát a soproni Gráf csald vásárolta leányuknak, Ilonának
az 1930-as évek közepén. A hangszer a rokonságban maradt. A
tulajdonos értékénél fogva ajánlotta fel a Soproni Múzeumnak.

1890-1900

1

Alul ívelt oldalélű, barna fadoboz, három fiókkal. A farészt márványlap fedi.
Rajta fémből készült Hügieia/Hygeia szobor áll. A női alak baljában kerek
csészét, jobbjában karjára tekeredő kígyót tart. A szobor fején oszlopfőt
alakítottak ki, melyen rúd áll. A rúd tartja a mérlegszerkezetet. A rúd
kehelyben végződik, mely fölé balról és jobbról egy-egy kígyó ágaskodik. A
mérleg kerek tányérjai a hídszerkezethez fémkarokkal kapcsolódnak. A
mérleget hosszú fémmutatóval és fémskálával látták el. Cégjelzés elől, a
szobor lábánál: H STEINBUCH / K. U. K. HOFLIEFERANT / WIEN
Hermann Steinbuch udvari szállító.

19. század vége

1

Alul ívelt oldalélű, barna fadoboz, három fiókkal. A farészt márványlap fedi.
Rajta fémből készült Aszklépiosz/Aesculapius szobor áll. Az alak a jobb
kezében tartott orvosi pálcára támaszkodik, melyre kígyó tekeredik fel. Bal
kezében leveles babérágat fog. A szobor fején oszlopfőt alakítottak ki,
melyen rúd áll. A rúd tartja a mérlegszerkezetet. A rúd kehelyben
végződik, mely fölé balról és jobbról egy-egy kígyó ágaskodik. A mérleg
kerek tányérjai a hídszerkezethez fémkarokkal kapcsolódnak. A mérleget
hosszú fémmutatóval és fémskálával látták el. Cégjelzés elől, a szobor
lábánál: H STEINBUCH / K. U. K. HOFLIEFERANT / WIEN

19. század vége

1

Bordó színű bársonyból készült sapka. Ezüsthímzéses növényi
ornamentika díszíti. Felül középen gombra erősített, aranyszálas bojt.
Belsejében lila színű bélés található, bőrrel körbeszegve. A Storno család
hagyatékában Széchenyi István sapkájaként szerepel.

19. század közepe

2010.4.1 / 2010

szivartárca

1

Barna bőrből készült, szétnyitható, belül lila bélésű rekeszekkel látták el.
Cégjelzés: „MARTON ALAJOS CS. KIR. UDVARI SZÁLLITÓ /
BUDAPEST.” Előlapján az anyagba nyomott Széchenyi-címer. A tárca
mindegyik sarkát ezüstpánt díszíti, az előlap bal alsó sarkában gravírozott
felirat olvasható: „Széchényi”. Gr. Széchenyi Béla ajándékozta ifj. Storno
Ferencnek.

19. század utolsó
harmada

19. század 1. fele

2010.5.1 / 2010

tintatartó / gr. Széchenyi Istváné

1

Henger alakú, sárgarézből készült tintatartó. Testén dombornyomásos,
növényi és kagylószerű motívumok. A henger palástján 6, a két körlapon
1-1 lyuk található az íróeszköz részére. A belül elhelyezett, két ponton
rögzített forgó szerkezet segítségével bármelyik lyukon keresztül
hozzáférhetővé vált a tinta, anélkül hogy kifolyt volna. A hagyomány
szerint utazásai során használta Széchenyi István. Paur Iván ajándékozta
a Storno családnak.

2010.6.1 / 2010

doboz / gyógyszeres

1

Henger alakú, középen alsó és felső részre szétszedhető dobozka. Alsó
és felső pereme kissé kiszélesedik, aranyozott díszítésű. Tetején
nyomtatott írás: „Szerdahelyi János / „Megváltó” / gyógyszertára / Sopron,
Ikva-híd 1 Tel. 227”. Alatta tollal kézírás: „sebszárító”.

1944 körül

19. század vége

2010.7.1 / 2010

citera / vásári (American Harp Zitter)

1

Feketére festett fa. Sodrott és sima húrok. Egyik keskenyebb oldala sima,
a másik hullámos. Hosszabbik oldalai közül egy enyhén ívelt, a másik
erősebben kidagad. A fekete alapra a középső kerek nyílás körül inda
aranyozott festéssel. Ugyanígy a húrok nevei hullámdíszes kereteléssel. A
rezonánsz nyílás alatt kerek cégjelzés. Vásárokon szokták árusítani,
tulajdonképpen nagy humbug volt, mert a vele adott kottákból nem lehetett
megtanulni a játékot. Van hozzá 31 kotta (10 magyar dal, 21 tánc és
német dal).

2010.8.1 / 2010

vasaló

1

Hegyben végződő parázstartó sárgarézből, a fogantyú esztergályozott fa,
két tagolt oszlopon, amelyek két bábból és egy sokszögletű hasábból
állnak.

19. század vége

2010.9.1 / 2010

súly / 10 font

1

Csonkakúp alakú vassúly. Felső peremének magasított részén 10 font
jelzés (? 10), az alacsonyabbon bütyök. Kerek fül hitelesítő jeggyel (1872es). Oldalán festve írott betűkkel: Sch.

19. század közepe

1935

2010.10.1 / 2010

szódásüveg / soproni

1

Kisméretű, fehér üvegpalack fehérfém kupakkal. A kupakra vésve:
SZARKA PÁL / SOPRON. Ezzel átellenben: LÓRÁNT JENŐ / BUDAPEST
/ 1935. Az üvegtesten függőleges bordák futnak le, felső része
kidomborodik. Ovális mezőben domborított betűkkel: SZARKA PÁL /
SZIKVIZGYÁRA / SOPRON.

2010.11.1 / 2010

váll-lap / postás főtiszt

1

Kék alapon 2 aranycsík, három ötágú csillag és egy réz postásjelvény.

1940 körül

2010.11.2 / 2010
2010.11.3 / 2010

váll-lap / postás tiszt
váll-lap / postás segéd ellenőr

1
1

Bordó alapon 3 aranycsík, két ötágú csillag és egy réz postásjelvény.
Bordó alapon 1 aranycsík, két ötágú csillag és egy réz postásjelvény.

1940 körül
1940 körül

2010.11.4 / 2010

váll-lap / postás

1

2010.11.5 / 2010

váll-lap / postás

1

2010.11.6 / 2010
2010.11.7 / 2010

váll-lap / postás
váll-lap / postás

1
4

Piros posztóalapon egy darab ötágú, fehérfém csillag és egy
postásjelvény.
Kék posztóalapon egy postásjelvény.
Piros posztóalapon egy postásjelvény.

2010.12.1 / 2010

gomb / postás

4

Domborított, postásjelvénnyel ellátott vörösréz gomb. Hátulján fémfüllel.

1940 körül

2010.12.2 / 2010

gomb / postás

1

Domborított, postásjelvénnyel ellátott vörösréz gomb. Hátulján fémfüllel.

1940 körül

2010.12.3 / 2010

gomb / postás

1

Domborított, postásjelvénnyel ellátott vörösréz gomb. Hátulján fémfüllel.

1940 körül

2010.13.1 / 2010

címer / Kossuth-

1

Vörösrézből készült, zománcozott, ún. Kossuth-címer. Ez a címer szolgált
1946 és 1949 között államcímerként. Hátulján alumíniumszárak a
rögzítéshez.

1946-1949

2010.14.1 / 2010

portré / Lenin

1

Álló falikép. Sötétbarna alapon sárgásbarna színű intarzia-berakással
oldalra néző Lenin-arckép. Lakkréteggel bevonva. A kép hátulján
fémakasztó.

1970-1980

1

Téglalap alakú fehér vászon, rajta feketével nyomva: Fő téri részlet
(Storno-ház, Tűztorony, Gambrinus-ház). Alatta pirossal: SOPRON /
STORNO HOUSE AND FIRE-WATCH TOWER. Alatta feketével: 1987. A
naptár feketével és pirossal angol nyelven nyomott. Piros zsinórakasztóval
és fém merevítő rudacskával. A Ht.2008.71.1 leltári számú naptár angol
változata.

1986

1

Kék-sárga selyemszalagon ovális alakú, áttört jelvény. Középen vártorony,
kétoldalt búzakalász-koszorú. A torony két oldalán írásszalagon felirat:
CASTELLUM / CORNOVIAE. Alul, a torony alatt: WILLKOMM.
Korneuburg, Ausztria.

20. század 1. fele

1

U alakú írásszalagról nyolcágú csillag lóg. A csillag egyik ága szolgál
csatlakozásul. Az írásszalag tetején lyuk, ahonnan egy kis karika
segítségével UHU-bagolyról lógott le. A szalagon felirat: BUDAPESTIA.
Ahne Budapestia.

20. század 1. fele

1

Hosszú, alul díszítés nélküli, felül ékfaragással díszített rudacska felső
részén, mind a négy oldalán kis díszes lapocskákból összeállított
dobozkák, melyben kemény tárgy csörög. Orosz hadifogoly készítette,
valószínűleg Sopronnyéken (Neckenmarkt). Ceruzával dátumjelzés.
Hasonló a Ht.67.49.2. leltári számú hadifogolymunkához.

1915

2010.15.1 / 2010

2010.16.1 / 2010

2010.17.1 / 2010

2010.18.1 / 2010

emléktárgy / soproni naptár

jelvény / Schlaraffia (Castellum Cornoviae)

jelvény / Schlaraffia (Budapestia)

hadifogolymunka / csörgő

Piros posztóalapon két darab ötágú, fehérfém csillag és egy postásjelvény.

1940 körül
1940 körül
1940 körül
1940 körül

2010.18.2 / 2010

2010.19.1 / 2010

hadifogolymunka / madár

borosüveg / 30 éves az Érembiennálé

1

Fából faragott, repülő madár. Szárnyai és farka legyezőszerűen kialakítva.
Hátába szög van ütve a felfüggesztéshez. Orosz hadifogoly készítette,
valószínűleg Sopronnyéken (Neckenmarkt). Hasán: 164-es régi
nyilvántartási szám.

1

Hosszúnyakú, zöld színű üvegből készült, 7.5 dl-es borosüveg. Oldalán
két, egymással szemközti oldalra felragasztott, piszkosfehér színű
papírcímke. A nagyobbikon az érembiennálé logója alatt: SOPRONI /
KÉKFRANKOS / A 30 ÉVES SOPRONI / ÉREMBIENNÁLE /
TISZTELETÉRE / 2007. A kisebbiken: kör alakú logó alatt: SOPRONI
KÉKFRANKOS 2005. / TERMELTE ÉS PALACKOZTA: / VINEX
BORÁSZATI KFT. / SOPRON, RÁKÓCZI F. U. 39. / KERESKEDELMI
FORGALOMBA / NEM KERÜL. 750 ml. Nyakán ugyancsak piszkosfehér
színű zárófólia-maradék.

1960-1980

1915 körül

2007

2010.20.1 / 2010

tábla / állat-egészségügyi

2

Fekvő téglalap alakú, sárgásfehér alapszínű, piros színnel keretezett
lemeztábla. Bal felső sarkában az 1957. évi államcímer (ún. Kádár-címer),
a jobb felsőben egy szarvasmarha-fej látható. Középen sötétkék felirat:
TBC- / MENTES / ÁLLOMÁNY. Jobbra lenn, a piros kereten kívül jelzés:
LEMEZÁRUGYÁR GYŐR. A kereten belül, a négy sarokban egy-egy kör
alakú lyuk a rögzítésre.

2010.21.1.1 / 2010

plakett / kiállítási, Angyalffy Andor számára

1

Álló téglalap alakú plakett. Az AVE (Amatőrfényképez?k Vasi Egyesülése)
emblémája alatt: ORSZÁGOS / FÉNYKÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS /
SZOMBATHELY / 1942. Boczán Károly alkotása.

1942

2010.21.1.2 / 2010

doboz

1

Sötétzöld színű kartondoboz. A plakett zöld színű bársonyba ágyazott,
belsejének másik fele piszkosfehér színű selyempárna. A selyemanyagon
jelzés: BOCZÁN KÁROLY / BUDAPEST / VIII. CSOKONAI U. 8. /
TELEFON: 138-380.

1942

1942

1942

2010.21.2.1 / 2010

serleg / Angyalffy Andor számára

1

Ezüstözött serleg sárgás színeződéssel. A talp háromszor profilált.
Nóduszát keskeny gyűrű alkotja. A kuppa alsó része sima, díszítetlen.
Rajta vésett írás: A POSTÁS S. E. / III. ORSZÁGOS
FÉNYKÉPKIÁLLITÁSA / 1942 / II. díj. Fölötte rózsákból és rózsalevelekből
álló motívumsor fut körbe. A felső perem enyhén kihajlik.

2010.21.2.2 / 2010

fedél / serlegé

1

Alul keskeny, domború levélkoszorúval díszített, kör alakú, a kuppához
illeszkedő fedél, mely felfelé keskenyedik. Tetejére makk-formájú
csúcsdísz van csavarozva. A fedél a kehelyre belülről záródik.

2010.22.1 / 2010

emléktárgy / Sopron 700 éve város

1

Fekvő téglalap alakú faragás. Felül és két oldalt népi jellegű ornamentika:
virágok, leveles ágak, két galamb. Felül középen az 1957. évi államcímer
(ún. Kádár-címer). Középen nyitott könyv. Bal oldali lapján
Mosonmagyaróvár címere, felül írásszalagon: MOSONMAGYARÓVÁR.
Jobb oldalon Sopron középkori címere és a Tűztorony, felettük
írásszalagon: SOPRON / 1277–1977. Alul felirat: A 700 ÉVES
SOPRONNAK / MOSONMAGYARÓVÁR. Hátul jelzés: H. G. MÓVÁR.
1977. Sopron város kapta Mosonmagyaróvártól 1977-ben.

1977

1977

2010.22.2 / 2010

emléktárgy / Sopron 700 éve város

1

Kör alakú faragás. Körben népi jellegű ornamentika: virágok és leveles
ágak. Középen soproni részletek: Tűztorony, tévétorony, Károly-kilátó,
szőlő, borlopó, nyitott könyv, gyár füstölő kéménnyel. Előtérben a város
középkori címere, felette írásszalagon SOPRON felirat. A montázs körül:
SOPRON A HŰSÉG VÁROSA 700 ÉVES 1277–1977. Hátulján felirat:
SOPRON VÁROSÁNAK AJÁNDÉKBA A / 700 ÉVES ÉVFORDULÓ
TISZTELETÉRE / A MOSONMAGYARÓVÁRI / „MOFÉM” /
FARAGÓCLUB. Alatta jelzés: KÉSZÍTETTE: HORVÁTH GÁBOR 1977.
Hátul szíjakasztó.

2010.23.1 / 2010

portré / Schwartz Frigyes erdőőr

1

Színezett mellkép (fénykép?). Polírozott, festett blondelkeret,
aranyszegéllyel. Üvegezett.

1920-1930 körül

2010.23.2 / 2010

portré / Schwartz Frigyesné (Ferstl Terézia)

1

Színezett mellkép (fénykép?). Polírozott, festett blondelkeret,
aranyszegéllyel. Üvegezett.

1920-1930 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A Memnónkolosszusok. Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott
szöveggel: Langl J. / KÉPEK A TÖRTÉNELEMHEZ. / 2. lap. / A Memnonóriások. / HÖLZEL EDE KÖNYV- ÉS MŰKIADÓ-VÁLLALATA BÉCSBEN. /
(Mindennemü sokszorositás joga fentartásával.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A Luxori templom
(Théba). Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel:
Langl J. / KÉPEK A TÖRTÉNELEMHEZ. / 3. lap. / A Luxori templom
(Theba). / HÖLZEL EDE KÖNYV- ÉS MŰKIADÓ-VÁLLALATA
BÉCSBEN. / (Mindennemü sokszorositás joga fentartásával.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. Az elephantai
barlangtemplom. Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott
szöveggel: J. LANGLS / BILDER ZUR GESCHICHTE. / Nr. 9. /
Grottentempel von Elephanta. / ED. HÖLZELS
VERLAGSBUCHHANDLUNG IN WIEN. / (Vervielfältigungsrecht
vorbehalten.)

1900 körül

2011.1.1 / 2011

2011.1.2 / 2011

2011.1.3 / 2011

szemléltető falikép / Memnón-kolosszusok

szemléltető falikép / Luxori templom

szemléltető falikép / elephantai barlangtemplom

2011.1.4 / 2011

2011.1.5 / 2011

2011.1.6 / 2011

2011.1.7 / 2011

2011.1.8 / 2011

2011.1.9 / 2011

2011.1.10 / 2011

szemléltető falikép / khorszabadi palota

szemléltető falikép / Constantinus diadalíve

szemléltető falikép / Hagia Szophia

szemléltető falikép / Haszán szultán-mecset

szemléltető falikép / brüsszeli városháza

szemléltető falikép / Kreml

szemléltető falikép / drezdai Zwinger

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A khorszabadi palota.
Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel: Langl J. /
KÉPEK A TÖRTÉNELEMHEZ. / 10. lap. / A Khorsabadi palota. / HÖLZEL
EDE KÖNYV- ÉS MŰKIADÓ-VÁLLALATA BÉCSBEN. / (Mindennemü
sokszorositás joga fentartásával.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. Constantinus
diadalíve. Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel:
J. LANGLS / BILDER ZUR GESCHICHTE. / Nr. 23. / Triumphbogen des
Constantin. / ED. HÖLZELS VERLAGSBUCHHANDLUNG IN WIEN. /
(Vervielfältigungsrecht vorbehalten.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A Hagia Szophia.
Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel: Langl J. /
KÉPEK A TÖRTÉNELEMHEZ. / 33. lap. / Hagia, Sophia Sztambulban. /
HÖLZEL EDE KÖNYV- ÉS MŰKIADÓ-VÁLLALATA BÉCSBEN. /
(Sokszorositási jog fenntartva.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A Haszán szultánmecset. Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel:
J. LANGLS / BILDER ZUR GESCHICHTE. / Nr. 37. / Moschee des Sultan
Hassan in Kairo. / ED. HÖLZELS VERLAGSBUCHHANDLUNG IN WIEN. /
(Vervielfältigungsrecht vorbehalten.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A brüsszeli
városháza. Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott
szöveggel: Langl J. / KÉPEK A TÖRTÉNELEMHEZ. / 53. lap. / Brüsszeli
városház. / HÖLZEL EDE KÖNYV- ÉS MŰKIADÓ-VÁLLALATA
BÉCSBEN. / (Mindennemü sokszorositás joga fentartásával.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A moszkvai Kreml.
Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel: Langl J. /
KÉPEK A TÖRTÉNELEMHEZ. / 59. lap. / A Moszkvai Kreml. / HÖLZEL
EDE KÖNYV- ÉS MŰKIADÓ-VÁLLALATA BÉCSBEN. / (Mindennemü
sokszorositás joga fentartásával.)

1900 körül

1

Kartonlapra nyomtatott, szépia színvilágú ábrázolás. A drezdai Zwinger.
Hátoldalán alul, középen ragasztott címke nyomtatott szöveggel: J.
LANGL’S / BILDER ZUR GESCHICHTE. / Zweite Auflage / Nr. 63. / Der
Zwinger zu Dresden. / ED. HÖLZEL’S VERLAGSBUCHHANDLUNG IN
WIEN. / (Vervielfältigungsrecht vorbehalten.)

1900 körül

2012.1.1 / 2012

emlékérem

1

Renner Kálmán kerek bronzplakettje: Kun Béla feje körül: A MAGYAR
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 50. ÉVFORDULÓJÁRA. Csatkai Endre kapta.

1969

2012.1.2 / 2012

doboz / emlékéremé

1

Piros, selyembéléses doboz. Csatkai Endre kapta.

1969
1953

2012.2.1 / 2012

kitüntetés / Szocialista Kultúráért

1

Ötágú vöröscsillag, közepén fehér körgyűrűn aranyszínű betűkkel: A
SZOCIALISTA KULTURÁÉRT. A jelvény közepén zöld leveles ág.
Hátulján rögzítőtű. Ld.: K.2012.16.1. Csatkai Endre kapta.

2012.2.2 / 2012

doboz / kitüntetésé

1

Piros, selyembéléses doboz. Csatkai Endre kapta.

1953

1965

2012.3.1 / 2012

emlékérem / Cházár András-

1

Téglalap alakú – vörös és nemzetiszínű – fémlapocskáról két kis láncon
kerek érem lóg. Av.: az érem közepén Cházár András portréja. Körben
felirat: CHÁZÁR ANDRÁS EMLÉKÉREM 1745–1945–1960. Jelzés: BL.
Rev.: középen írás: … Tégy jót / mindenek- / kel élted vég / fogytáig. /
Cházár A. A szöveget balról és jobbról 1-1 babérág övezi. Körirat:
SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZ. SZÖVETSÉGE. Ld.: K.2012.16.1.
Csatkai Endre kapta.

2012.3.2 / 2012

doboz / emlékéremé

1

Piros, selyembéléses doboz. Csatkai Endre kapta.

1965

1

Köralakú érem. Av.: Ipolyi Arnold portréja. Körirata: IPOLYI ARNOLD
EMLÉKÉRE. Rev.: középen többsoros írás: MAGYAR / RÉGÉSZETI, /
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI / ÉS ÉREMTANI / TÁRSULAT / Dr. CSATKAI
ENDRE / 1963. Körben domborított babérkoszorú. Ld.: K.2012.196.1.
Csatkai Endre kapta.

1963

1937

2012.4.1 / 2012

emlékérem / Ipolyi Arnold-

2012.5.1 / 2012

emlékérem / Soproni Képzőművészeti Kör

1

Kerek bronzérem. Av.: bal oldalán széken ülő férfi. Jobbra álló, szárnyas
angyal, mely bal kezében Sopron címerét tartja, jobb kezével
babérkoszorút nyújt az ülő alak felé. Körirat: „SOPRONI
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR 1897”. Jelzés: TNGJ. Rev.: Dr. CSATKAI
ENDRÉNEK / ÉRDEMEI / ELISMERÉSÉÜL. / 1937. JUNIUS 28. Alul
jelzés: „LUDVIG / BUDAPEST”. Csatkai Endre kapta.

2012.5.2 / 2012

doboz / emlékéremé

1

Kék, plüss- és selyembéléses doboz.

1937

1971

1971

2012.6.1 / 2012

emlékérem / Lackner Kristóf-

1

Sokszögű plakett. Av.: Lackner Kristóf arcképe, körülötte felirat: Dr.
LACKNER KRISTÓF 1571–1631. Balra lenn jelzés: RK [azaz: Renner
Kálmán]. Rev.: középen, háttérben a középkori városcímer részlete
(három torony a falakkal), előtérben mérműves ablak, könyv, mécses.
Felül félkörívben: SOPRON VÁROS TANÁCSÁTÓL. Alul ívesen Lackner
jelmondata: SVM VT PROSIM (Vagyok, hogy használjak). Csatkai Endre
kapta.

2012.6.2 / 2012

doboz / emlékéremé

1

Szürke színű, belül fehér és piros selyembéléses doboz. Csatkai Endre
kapta.

2012.7.1 / 2012

kitüntetés / Munka érdemrend (arany)

1

Vörös színű, háromszög alakú selyemszalagról lóg le az ovális alakú
kitüntetés. Középen, fehér színű mezőben ötágú vöröscsillag. A kitüntetést
aranyszínű kalászok övezik, alul nemzetiszínű zászlók, rajtuk egymáson
keresztbe fektetett fáklya és kalapács. Ld. K.2012.28.1. Csatkai Endre
kapta.

1967

1967

2012.7.2 / 2012

jelvény / Munka érdemrend (arany)

1

Vörös színű, téglalap alakú selyemszalagra tűzve az ovális alakú jelvény.
Középen, fehér színű mezőben ötágú vöröscsillag. A kitüntetést
aranyszínű kalászok övezik, alul nemzetiszínű zászlók, rajtuk egymáson
keresztbe fektetett fáklya és kalapács. Ld. K.2012.28.1. Csatkai Endre
kapta.

2012.7.3 / 2012

doboz / kitüntetésé

1

Piros, műanyaggal bevont doboz. A kitüntetés és a jelvény fehér
textilanyagba ágyazott, másik felén fehér műselyem párna. Csatkai Endre
kapta.

1967

2012.8.1 / 2012

jelvény / bronz, Kossuth-díjé

1

Babérkoszorú. Hátoldalán tű és felirat: KOSSUTH DIJ 19 / 54. Ld.:
K.2012.189.1. Csatkai Endre kapta.

1954

2012.9.1 / 2012

bélyegző / Csatkai Endréé

1

Festetlen, faragott fanyélen téglalap alakú nyomófelület. Erre gumi van
ragasztva, melynek felirata: CSATKAI ENDRE / SOPRON. Csatkai Endréé
volt.

1960-1970

1

Fekete színű fakeret, üvegezett. Papírlapon nyomtatott Kazinczy-idézet:
„Mit mond felőled a világ, / Ne gondolj szerfelett vele: / Örülj, ha jót a jók s
valót; / Ha rosszat a rossz s nem valót: / Tűrd és ne szólj. Ha szólsz,
felőled / Még többet mond és mérgesebben./ Kazinczy. Csatkai Endréé
volt.

20. század 1. fele

1

Kerek alakú érem. Av.: Széchenyi István oldalra néző mellképe. Körirata:
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN. Rev.: középen egymáson babérág és
pálmaág, valamint téglalap alakú írástábla. Az írástáblán: Sopron megye /
és / Sopron sz.k. város. Körirat: A SOPRONI SZÉCHENYI SZOBOR
LELEPLEZÉSÉRE 1897. MÁJ. 23.

1897

1930-1940

1930-1940

2012.10.1 / 2012

2012.11.1 / 2012

fali idézet

emlékérem / Széchenyi-szobor avatására

2012.12.1 / 2012

zsebóra / DOXA

1

Akasztófüllel ellátott. Porcelán, festett számlapján arab számok.
Másodperckörös mutatója hiányzik. Felirata a számlapon: DOXA PATENT.
Enyhén domborított fedőüveggel. Mechanikus szerkezetű. Lehajtható
hátlapja alatt vésett cégjelzés francia szöveggel: MEDAILLE D’OR MILAN
– 1906 - / DOXA / HORS CONCOURS LIEGE – 1905 / MEMBRE DU
JURY PARIS – 1925 / ANCRE DE PRECISION / 15 RUBIS. Tokszám: 64.
Szerkezet: 2226311. Csatkai Endréé volt.

2012.13.1 / 2012

nagyító

1

Hengeres fekete nyél, melynek végéből csavarmenettel rögzített fémkeret
indul ki. A kör alakú fémkeretben nagyítóüveg. A nyélen cégjelzés:
GAMMA–BUDAPEST. Csatkai Endréé volt.

2012.14.1 / 2012

2012.15.1 / 2012

levélnehezék

telefonérme

1

Töltényhüvelyből készített háborús emléktárgy, levélnehezék. Alsó részén
körben cégjelzés olvasható: WEISS MANFRED BUDAPEST
WEISSBRONCE. Alsó része menettel van rögzítve a felsőhöz. Csatkai
Endréé volt.

1910-1920

1

„Tantusz”. Av: a posta jelképe (postakürt, keresztben babérág) fölött és
alatt: MAGYAR / POSTA. Rev: TELEFON / ÉRME. Jobbra lenn telefon
ábrája, alatta jelzés. Középen ábra: hullámok felett suhanó szárny. 1946
és 1986 között használtak ilyet. Csatkai Endréé volt.

1960-1970

1940-1950

2012.16.1 / 2012

érem / vallásos

1

Kerek. Av.: Jézust és szívét ábrázoló mellkép, balról: JÉZUSOM, jobbról:
IRGALOM! felirattal. Rev.: középen többsoros szöveg (bűnbánati ima):
TELJES / SZÍVEMBŐL BÁNOM / MINDEN BŰNÖMET / MERT AZOKKAL
TÉGED / JÓSÁGOS ISTENEMET / MEGBÁNTOTTALAK / ERŐSEN
FOGADOM / HOGY TÖBBÉ NEM VÉTKEZEM / ÉS A BŰNREVEZETŐ /
ALKALMAKAT ELKERÜLÖM. Körben: KARMELHEGYI
BOLDOGASSZONY KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! Csatkai Endréé volt.

2012.17.1 / 2012

levélbontó

1

Hosszú, vékony formájú. Nyele halformára faragott. Csatkai Endréé volt.

2012.18.1 / 2012

levélbontó

1

Téglalap alakú üveglapra fehér alapon feketével festve: Dr. CSATKAI E. A
névtábla Csatkai Endre ajtajára volt kifüggesztve.

1950-1970

2012.19.1 / 2012

emlékszalag

1

Fehér színű selyemszalagon kézzel, tintával írt szöveg. Az egyik végén: dr.
Csatkai Endre főigazgatónak sok évtizedes munkássága emlékéül. A
másikon: a Győr-Sopronmegyei Tanács Művelődésügyi Osztálya / és a
Megyei Múzeumi Igazgatóság. Mindkét végén rojtok.

1960-1970

2012.20.1 / 2012

ceruza

1

Fekete színű grafitceruza. Jelzése: MADE IN CHINA „Chung Hwa”
Drawing 101 HB. Csatkai Endre használta.

1960-1970

2012.21.1 / 2012

töltőtoll / Pelikan

1

Fekete színű, műanyag burkolat. Kupakja levehető, rajta sárgarézből
készült rögzítő. A toll hegye fémből való, cserélhető. Jelzése: Pelikan
DRP. A tollhegyen: IRIDIUM / TIPPED /MEDIUM / U. S. A. Típusa. Pelikan
100 N black. Csatkai Endre használta.

1940-1950

2012.22.1 / 2012

aktatáska / Pelikan

1

Téglalap alakú, bőrből készített, felül füllel ellátott aktatáska. Két, sárgaréz
zárószerkezettel, középen csattal. Két rekeszes. Csatkai Endréé volt.

1950-1960

2012.23.1 / 2012

érem / díszpolgári

1

Kerek, vastag érem. Av.: középen kopogtató, fölötte: SOPRON
DÍSZPOLGÁRA. Rev.: a bencés templom belseje. Jelzés: SZ. E. E. (Sz.
Egyed Emma). Peremén gravírozott felirat: No. 4. Sopron Város
Tanácsától 1975. április 4. Csatkai Endre posztumusz kapta.

20. század 1. fele

1975

2012.24.1 / 2012

rádió / EAW – Super 7695E Undine

1

Váltakozóáramú, 5+2 csöves, AM-re 6, FM-re 9 hangoltkörös, szuper
heterodin rendszerű vevőkészülék. Külön AM és külön FM hangolással,
beépített dipólantennával, nyomógombos hullámváltóval, külön mélymagas hangszínszabályzóval, 1 magashangú kondenzátor, 2 magashangú
permanens dinamikus és 1 mélyhangú gerjesztett dinamikus hangszóróval
van ellátva. Nagyméretű, sötétbarna színezésű, fényezett és sárgaréz
díszlécekkel ellátott fakávába épített készülék. Súly: 17,5 kg. Csatkai
Endréé volt.

2012.25.1 / 2012

lemezjátszó / Orion AL 101

1

Nagyméretű, sötétbarna színezésű, fényezett faburkolatba épített
készülék. Korong átmérője: 23 cm. Csatkai Endréé volt.

2012.26.1 / 2012

fejhallgató

1

Fémpánttal ellátott fejhallgató. A kerek alakú hangszóró-tokon jelzés: EH.
338-2000. Telefunken D. R. G. M. Hosszú vezetékkel. Csatkai Endréé volt.

1925

2012.27.1 / 2012

kabát

1

Világosbarna színű, háromnegyedes, átmeneti kabát. Egysoros
gombolású, 3 műanyag gombbal gombolható. 3 db műanyag díszgombbal
ellátott. Két zsebe és egy belső zsebe van. Csatkai Endréé volt.

1950-1960

2012.28.1 / 2012

sétabot

1

Barna színű, növényi ornamentikájú faragásokkal díszített sétabot. Nyelére
sas feje van faragva. Háborús emléktárgy. Vésett felirat: PRZEMYSL
1914/15. Csatkai Endréé volt.

1914-1915

2012.29.1 / 2012

táska

1

Hosszú, keskeny, téglalap alakú, bőrből készített táska. Középen sárgaréz
zárószerkezettel, két szélén csattal. Két rekeszes. Csatkai Endréé volt.

20. század eleje

1

Hordozható táskarádió, 20 db tranzisztorral. HH, KH, RH és URH (63-74
MHz) vételére alkalmas. A Rövidhullám 5 részre van bontva. A
behangolást térerősség-jelző és URH-n AFC áramkör segíti. Hangerő,
magas- és mélyhang-szabályzóval. Kihúzható teleszkópantennával,
fejhallgató- és magnócsatlakozóval ellátva. Telepes üzemmódra is képes,
6 db góliátelemmel működik. Kimenő teljesítmény: 1 W. Sávszélesség:
100-6500 Hz. Kávája fából van, a hullámsávokat pedig dobváltóval lehet
kiválasztani. Gyártó: Minszki Rádió Művek.

1980

2012.30.1 / 2012

rádió / Selena B 211

1958-1958

1950-1960

2012.31.1 / 2012

címer / Sopron város

1

Sopron város 1990-től használatos címere. Zöld alapon barna domborítás.
Címere: álló, háromszögpajzs, mezejében pecsétnyomat látszik, melynek
kettős körgyűrűjében, a pajzsfőbe rajzolt máltai kereszttől indulva capitalis
írással "SOPRON CIVITAS FIDELISSIMA" körirat olvasható. A pecsét
képmezejében kváderkövekből emelt vár lebeg, védőfalán öt gótikus
ablakkal, a falkoronán öt védőorommal. A védfalból két alacsonyabb, egyegy ablakkal megbontott torony között, középütt egy magasabb, kétablakú
torony növekszik. Mindhárom torony ostrompárkányzata háromormú. A
pajzsfő jobb oldalán négyágú aranykoronát viselő szembenéző, vágott női
fej jelenik meg glóriába foglaltan, bal oldalában pedig szintén glóriában
dús bajuszú és szakállú, vágott arany férfifő látszik. A pajzstalpban jobbra
hajló, jobbra rövidebb, balra hosszabb lombú olajág lebeg. Jelzése hátul:
KÁLMÁN IMRE.

1990-2000

1970

1978

2012.32.1 / 2012

kitűző / Fegyverbarátság

1

Fémszalagon közepén hétágú fémcsillag. A szalag bal oldalán: 1955, jobb
oldalán: 1970. A csillag közepén kör alakú mezőben: WAFFEN- /
BRÜDER- / SCHAFT. A felirat körül színes lobogók: keletnémet, lengyel,
bolgár, román, magyar, csehszlovák és szovjet. A Varsói Szerződés
hadgyakorlatának alkalmából készült.

2012.33.1 / 2012

kitűző / Forradalmi Ifjúsági Napok

1

Kerek alakú jelvény. Körirat: FORRADALMI IFJÚSÁGI NAPOK / 1848–
1978. Középen nemzeti színű mező, az előtérben Petőfi Sándor álló
szobrának domborított képe.

2012.34.1 / 2012

sörtiket / soproni

1

Kerek. Av.: középen söröspohár, melynek tetejéből hab folyik ki. A pohár
előtt a Tűztorony ábrája. Balról félkör alakban felirat: SOPRONI, jobbról:
SÖRGYÁR. Rev.: M. O. S. V. / SÖR / SOPRON. Havi juttatásként adta a
sörgyár a ledolgozott napok utána a munkavállalóknak.

2012.35.1 / 2012

sörösdoboz / soproni

1

Henger alakú doboz. Felül nyitófüllel. A henger palástján terméknév:
Soproni. A Soproni Sörgyár terméke. Világos sör.

2011

2012.35.2 / 2012

sörösüveg / soproni

1

Zöld színű üvegből készült. Nyakán és oldalán termékcímke. A termék
neve: Soproni. Világos sör.

2011

1

Hosszúnyakú, sötétzöld színű üvegből készült, 7.5 dl-es borosüveg.
Oldalán színes papírcímke. A címkén a Múzeumok Éjszakája logója, egy
Alkonyi László-idézet. Felirat: Kékfrankos 2008 / soproni száraz vörösbor /
Farkas-Hanyvári Pincészet / A Múzeumok Éjszakája alkalmából / 2010
Szent Iván havában / egészségükre köszönti a / Cédrus Könyvkereskedés.
Nyakán fekete színű zárófólia-maradék.

2010

2012.36.1 / 2012

borosüveg / Múzeumok Éjszakája

1980 körül

2012.36.2 / 2012

borosüveg / Múzeumok Éjszakája

1

Hosszúnyakú, sötétzöld színű üvegből készült, 7.5 dl-es borosüveg.
Oldalán fekete-fehér papírcímke. A címkén a Múzeumok Éjszakája logója,
egy Alkonyi László-idézet. Felirat: Kékfrankos 2010 / soproni száraz
vörösbor / Farkas-Hanyvári Pincészet / A Múzeumok Éjszakája
alkalmából / 2011 Szent Iván havában / egészségükre köszönti a / Cédrus
Könyvkereskedés. Nyakán fekete színű zárófólia-maradék.

2011

1977

2012.37.1 / 2012

emlékkendő / soproni

1

Négyzet alakú kendő. Szegélye kék színű. Közepén sematikus Soprontérkép. Sarkain soproni jelenetek (Storno-ház és a Kecske-templom,
Ikvahíd, Tűztorony a városházzal és a Storno-házzal, Előkapu), közöttük
városcímer. Körben többször ismételve felirat: Sopron 1277 1977. A
sarkokban: 700. Az egyik sarokban cégjelzés: BUDAPRINT BUDAPEST.

2012.38.1 / 2012

jutalomérem

1

Kerek alakú érem. Av.: álló tehén képe körül körben: SOPRONMEGYEI
GAZDASÁGI EGYESÜLETTÖL / 1881. Rev.: középen:
SZARVASMARHA / KIÁLLITÁS / NAGY CZENKEN / SZEPTEMBER HÓ
12 ÉN / 1881. Körben: ELISMERÉS AZ ÉRDEMNEK / 1881.

1881

1925

2012.39.1 / 2012

érem / kiállítási

1

Kerek alakú érem. Av.: Hungária és két férfialak magyar és soproni
címerrel, körben: SOPRONI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
JUBILEUMI IPARKIÁLLÍTÁSA / 1925. Rev.: Térdelő nőalak koszorúval,
körben: MOSON SOPRON ÉS ZALA IPAROSAINAK IPARI
ÉRDEMEKÉRT / KÉSZÍTETTE / REMÉNYI.

2012.40.1 / 2012

verőtőke

1

Kerek alakú. Középen a koronás magyar államcímer, alatta: 1876. Körirat:
A SOPRONI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA IGAZGATÓSÁGA.

1876

2012.41.1 / 2012

plakett / megyei pártértekezlet

1

Ovális alakú, domborított, vörösre festett plakett. Középen ötágú vörös
csillag, melynek közepében kerek mezőben Lenin és Sztálin portréja. A
csillag mögött lobogók. Alul, félkörívesen írásszalag, rajta: GYŐRSOPRON MEGYEI PÁRT ÉRTEKEZLET 1950 VI HÓ 11-ÉN.

1950

2012.42.1 / 2012

levélnehezék / soproni

1

Téglatest alakú fehér márványlapon, téglalap alakú, vörösréz, domborított
lemez. A lemezen köralakban Sopron város 1622. évi címere. Alul felirat:
SOPRON.

1

Téglalap alakú falapon kerek alakú és téglalap alakú rézlemez. A kör
alakún az egyesület címere és neve: SOPRONI VÁROSSZÉPÍTŐ
EGYESÜLET. Alatta téglalap alakú lemezen felirat: SOPRON / 1277–
1977.

2012.43.1 / 2012

plakett / Soproni Városszépítő Egyesület

1970-1980

1977

2012.44.1 / 2012

emlékdíj / soproni dalosverseny

1

Téglalap alakú falapon téglalap alakú rézplakett van csavarozva. A plakett
felső részén átlósan elhelyezkedő, leveles babérág előtt lyra látható. Alsó
részén felirat: A MAGYAR DALOSSZÖVETSÉG / 1867 – 1925 / 1925
AUGUSZTUS 14 – 17. NAPJAIN / SOPRON SZAB. KIR. VÁROSBAN
TARTOTT / XX-ik ORSZÁGOS DALOSVERSENYÉNEK / EMLÉKDIJA.

2012.45.1 / 2012

karszalag / soproni Nyári Egyetem

1

Nemzeti színű karszalag. A fehér sávban fekete betűkkel nyomtatott felirat
olvasható: NYÁRI EGYETEM.

2012.46.1 / 2012

karszalag / Polgárőrség

1

2012.47.1 / 2012

szalag / az irkutszki fogolytáborból

1

Fehér színű karszalag. Tintával készült kézírással a következő felirat
olvasható: Polgárőrség. / Bűrgerwehr.
Nemzeti színű szalag.

1925

1930 körül
1920-1921
1920 körül

2012.48.1 / 2012

emlékpohár / Ferenc József arcképével

2

A bögre teste szabályos hatszög alapú hasáb, oldalt füllel ellátva. Vajszínű
máz, kékes árnyalatú festékszórással. Színes, gyárilag nyomtatott
portréval.

2012.48.2 / 2012

emlékpohár / Vilmos császár arcképével

2

A bögre teste szabályos hatszög alapú hasáb, oldalt füllel ellátva. Vajszínű
máz, kékes árnyalatú festékszórással. Színes, gyárilag nyomtatott
portréval.

1

Fából készült, zsanérok segítségével felhajtható fedelű láda. Tetején
keskeny kivágás a szavazólapok behelyezésére. Fém zárszerkezet,
fémből készült kulcslyukpajzs. Előlapján a hitelesítő, vörösviasz pecsétek
maradványai.

1921

1

Fából készült, zsanérok segítségével felhajtható fedelű láda. Tetején
keskeny kivágás a szavazólapok behelyezésére. Fém zárszerkezet,
fémből készült kulcslyukpajzs. Előlapján és a tetején a hitelesítő,
vörösviasz pecsétek maradványai.

1921

1915

1919

2012.49.1 / 2012

2012.49.2 / 2012

szavazóláda / népszavazási

szavazóláda / népszavazási

2012.50.1 / 2012

cigarettatárca / ezüst

1

Középen kétfelé nyitható, lekerekített sarkú tárca. Előlapján kivágott,
téglalap alakú keret mögött Ferenc József portréja látható. Hátlapján
sárgaréz csavaranyával rögzített, zománcozott, áttört, domborított jelvény
található. A jelvény közepén kék színű gyűrű, alul felirat: 1798 / 1898. A
gyűrűből egymástól egyforma távolságra négy, fehér színű, fecskefarkalakú írásszalag indul ki. Mindegyiken felirat: 14 / II. / II. / 0. A jelvény
közepén, felül áttört címer. Belsejében 1-1 kék színű textilcsík a cigaretta
rögzítésére. Belső lapján karcolás: LEMBERG / 1915 20 VIII / 1915.

2012.51.1 / 2012

emléktárgy / építési

1

Erre, az épületalapba helyezett kőre jegyezte fel az egyik munkás az
életkörülményeit ceruzával, német nyelven.

2012.52.1 / 2012

koponyamásolat / Haydné

1

Gipszből készült, csontszínűre festett emberi koponya. Az alsó állkapocs
két fémpálcikával van a felső állkapocshoz rögzítve. Fogak nincsenek.
Joseph Haydn (1732–1809) koponyájáról készült.

1914-1916 körül

1914-1916 körül

20. század eleje

2012.53.1 / 2012

borító / úttörőnaplóé

1

Vastag, keményfedeles kartonborító. Elő- és hátlapja vörös plüssel bevont,
gerincét fekete plüss borítja. Előlapján sárga cérnával hímezve: TETTEK
KÖNYVE / 198. H. K. Úcs. Alatta: úttörőjelvény, alatta: SOPRON. Belső
oldalán bélyegző, melynek felirata az úttörőjelvény felett félkörívben: 198.
sz. Hámán Kató Úttörőcsoport. Alul ívesen: SOPRON, Orsolya tér.

2012.54.1 / 2012

zászló / Sopron város címerével

1

Hosszú, keskeny, álló formátumú téglalap alakú, kék színű alapon Sopron
város 1971. évi címere látható. Alatta vörös betűkkel: SOPRON. Felül és
alul merevítő rúd számára szolgáló kiképzéssel.

1970-1980

2012.55.1.1 / 2012

üveg / orvosságos

1

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájjal. Oldalán kerek
aranykeretben fehér alapon feketével festve: OL: / CARYOPH: / MIXT:

19. század

2012.55.1.2 / 2012

dugó / orvosságos üvegé

1

Nyolcszögű tetejű üvegdugó.

19. század

Keskenyebb oldalain homorú, szélesebbeken kissé domborított,
hasábalakú, színtelen üveg, szélesperemű, szűk szájjal. Oldalán kerek
aranykeretben fehér alapon feketével festve: OL: / CITRI.

19. század

1970-1980

2012.55.2.1 / 2012

üveg / orvosságos

1

2012.55.2.2 / 2012

dugó / orvosságos üvegé

1

2012.55.3.1 / 2012

patikatégely

1

2012.55.3.2 / 2012

fedél / patikatégelyé

1

A fedél kívülről záródik a tégelyhez. Félgömb alakú kis gömbfogóval, kék
díszítéssel.

19. század

2012.55.4.1 / 2012

patikatégely

1

Kissé szélesebb talpon fehér porcelánhenger. Oldalán zöld koszorúban
(balról leveles tölgyág, jobbról babérág) fekete betűkkel: EXTR. /
TORMEN= / TILLAE.

19. század

2012.55.4.2 / 2012

fedél / patikatégelyé

1

A fedél kívülről záródik a tégelyhez. Félgömb alakú kis gömbfogóval, zöld
díszítéssel.

19. század

1

Magyar és angol nyelvű felirattal. A világ egyik első olyan térképe, amelyen
a népesség nemzetiségek szerinti eloszlását a népsűrűség
figyelembevételével ábrázolták. Címe: „Magyarország néprajzi térképe a
népsűrűség alapján. Szerkesztette gróf Teleki Pál.” Magyarország
népességének nemzetiségek szerinti eloszlásáról készült az 1910. évi
népszámlálási adatok figyelembe vételével. A magyarokat a vörös szín
jelzi, innen kapta a nevét a térkép. A térkép előtt pauszpapíron angol
nyelvű nyomtatás szemlélteti a békeszerződés utáni határokat, az
anyaország és az utódállamok népességének és etnikai viszonyainak
adataival. A béketárgyalásokra magával vitte a magyar küldöttség. A
Justice For Hungary c. könyv mellékleteként jelent meg.

1920-1930

2012.55.5 / 2012

térkép / Teleki Pál "vörös térkép"-e

Nyolcszögű tetejű üvegdugó.
Kissé szélesebb talpon fehér porcelánhenger. Oldalán zöld koszorúban
fekete betűkkel: SYR: / SIM= / PLEX.

19. század
19. század

2012.55.6 / 2012

2012.56.1 / 2012

papírpénz / 100 rubel

birodalmi sas / Tűztorony tetejéről

2

Előoldal: piros, szürke és világoszöld színvilágú. Balra fenn a cári címer.
Értékjelzés. Hátoldal: szürke árnyalatú. Balra Nagy Katalin cárnő (?) és
értékjelzés.

1910

1

A Német-Római Birodalom jelképe a kétfejű sas. A kovácsoltvasból és
vörösrézből készült sas mellén L betű szerepel, utalva I. Lipót magyar
királyra, akinek a jelenlétében, a soproni országgyűlés alkalmával
helyezték fel a Tűztorony tetejére. Egyik karmában jogart tart, a másikból
viszont hiányzik a pallos

1681

1925

2013.1.1 / 2013

oklevél / Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület

1

Az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület "ércbullá"-ja. A sorszámozott
okirat tanúsítja, hogy tulajdonosa, Kurdi Mihály őrnagy a régi
Magyarország valamennyi vármegyéjéből őriz néhány porszemet. Körben
a vármegyék színes címere látható. Zsinórral átfűzött, NagyMagyarországot ábrázoló, aranyozott viaszpecséttel. Paszpartúban,
üvegezett fakeretben.

2013.2.1 / 2013

nyakkendő / Tűztorony-ábrázolással

1

Szürke színű selyem nyakkendő. Mindkét szárán 3-3 átlós sávban a
Tűztorony ábrája ismétlődik. Soproni üzletben árulták az 1990-es évek
elején.

1

Kerek alakú. Körben vörös mezőben aranyszínű felirat: SOPRONI
VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Középen fehér alapon vörös címerpajzs,
alján Sopron középkori címere, rajta a Tűztorony ábrája. A torony két
oldalán: 18 / 69. A jelvény egy papírlapra van rögzítve. A papíron magyar
nyelvű nyomtatvány, az egyesület eddigi elnökeinek arcképével, Máraiidézettel és dr. Halmai Vilmos köszöntőjével.

20. század eleje

1930 körül

2013.3.1 / 2013

jelvény / Soproni Városszépítő Egyesület

2013.4.1 / 2013

doboz / nagycenki cukorgyár

1

Henger alakú, szétszedhető papírdoboz. Teteje kívülről záródik az alsó
részre. Piszkosfehér színű fedőlapja és alaplapja peremes kiképzésű,
palástja sötétzöld színű. Fedőlapján fekete nyomtatott betűkkel körirat
olvasható: NAGYCZENKI CUKORGYÁR / GROSS ZINKENDORFER
ZUCKERFABRIK.

2013.5.1 / 2013

tejesüveg / cukorgyári

1

Színtelen, nagy, 5 dl-es, szélesszájú tejesüveg oldalán: PETŐHÁZI ÉS
NAGYCENKI CUKORGYÁR R.T. / TELJES TEJ. Hátul, lenn: KIMOSVA
ADANDO VISSZA / ELIDEGENITHETETLEN TULAJDON.

1

Téglalap alakú, felül bevágott füllel ellátott nejlontáska. Mindkét oldalán a
Skála-Coop logójával. Karácsonyi bevásárlások idejére készült. Egyik
felén mikulásruhába öltözött hölgy ül karácsonyi csomagok között. A másik
oldalon ugyanezen a hölgy egy karácsonyi csomagot tart a kezében.

2013.6.1 / 2013

reklámtáska / Skála-Coop

1990-es évek eleje

2011

1980-as évek

2013.7.1 / 2013

2013.7.2 / 2013

díszpohár / MHSZ

oklevél / modellezésért

1

Fehér színű, felfelé keskenyedő, henger alakú, alsó részén füllel ellátott
porcelánpohár. Alsó részén körben népies motívumok. Felül az MHSZ
(Magyar Honvédelmi Szövetség) címere, alatta felirat: GYŐR-SOPRON
MEGYE / 1976. Kartondobozban. Hettinger Ernő technikatanár kapta
munkájáért, versenyeken való eredményes részvételért.

1976

1

Az oklevél a bőr jelképét (piktogram) formázza, széle cikkcakkos. Bal felső
sarkában vitorlás hajó, jobb felül repülőgép, bal alul automobil ábrája
látható. Jobb alsó sarkában jelvény: 75 ÉVES A MAGYAR MODELLEZÉS
1909-1984. MHSZ HUNGARY. Az oklevél szövege: OKLEVÉL /
HETTINGER ERNŐ / RÉSZÉRE / A MODELLEZÉS / TERÉN
KIFEJTETT / EREDMÉNYES / MUNKÁJÁÉRT / GYŐR 1984. Alul:
nemzeti színű szalagon az MHSZ fémbullája.

1984

1980 körül

2013.7.3.1 / 2013

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

1

Háromszög alakba hajtott, nemzeti színű szalagról kerek bronzérem lóg le.
A szalag hátulján biztosítótű. Az érmen egy gyermek fogja egy felnőtt
kezét. Felirata: PEDA- / GÓGUS / SZOLGÁLATI / EMLÉKÉREM.
Hátoldalán: ALAPÍTVA / 1975.

2013.7.3.2 / 2013

doboz, emlékéremé

1

Piros színű műanyagdoboz, belül plüssbélés az emlékérem számára.

1980 körül

2013.7.4.1 / 2013

plakett / társadalmi munkáért

1

Kerek plakett. Av: gyöngykörön belül a Tűztorony látható az Előkapu felől.
Rev: négysoros felirat: TÁRSADALMI / MUNKÁÉRT / SOPRON VÁROS /
TANÁCSÁTÓL.

1980 körül

2013.7.4.2 / 2013

doboz / plaketté

1

Vörös színű papírral bevont fadoboz. A plakett vörös színű műselyembe
ágyazott, a másik felén fehér színű, műselyem párna.

1980 körül

1980 körül

2013.7.5.1 / 2013

kitüntetés / kiváló munkáért, MHSZ

1

A kitüntetés ezüst fokozata. Téglalap alakú fémszalagon vörös mezőben:
MHSZ, alatta és felette nemzeti színű sorminta. Hátulján rögzítő tű. A
szalagról kerek kitüntetés lóg. Középen fenn ötágú vöröscsillag, alul felirat:
KIVÁLÓ MUNKÁÉRT. Középen fehér mezőben: repülőgép, kalapács,
gépfegyver.

2013.7.5.2 / 2013

doboz / kitüntetésé

1

Vörös színű papírral bevont kartondoboz. Belül fehér színű selyempárna a
kitüntetés számára.

1980 körül

1

Háromszög alakba hajtott, nemzeti színű szalagról kerek, áttört, aranyozott
jelvény lóg le. A szalag hátulján biztosítótű. A jelvény közepén úttörőlogó
(nemzeti színű zászló, a fehér mezőben lángok, a zászlónyélen ELŐRE
felirattal), alul felirat: KIVÁLÓ ÚTTÖRŐVEZETŐ.

1984

1

Kerek, áttört, aranyozott jelvény, hátulján tű. A jelvény közepén
úttörőmozgalom emblémája (nemzeti színű zászló, a fehér mezőben
lángok, a zászlónyélen ELŐRE felirattal), alul felirat: KIVÁLÓ
ÚTTÖRŐVEZETŐ.

1984

2013.7.6.1 / 2013

2013.7.6.2 / 2013

kitüntetés / kiváló úttörővezető

kitűző / kiváló úttörővezető

2013.7.6.3 / 2013

doboz / kitüntetésé

1

Vörös színű papírral bevont fadoboz. A kitüntetés fehér színű
plüssanyagba ágyazott, a másik felén fehér színű, műselyem párna a
kitűző számára.

1984

2013.7.6.4 / 2013

igazolvány

1

Hettinger Ernőné részére kiállított igazolvány, mely szerint a „Kiváló
úttörővezető” kitüntetést adományozzák számára. A Magyar Úttörők
Szövetsége bélyegzőjének lenyomata és a főtitkár aláírása.

1984

2013.7.6.5 / 2013

oklevél

1

Hettinger Ernőné részére kiállított oklevél, mely szerint a Magyar Úttörők
Szövetsége Országos Tanácsa eredményes tevékenységéért „Kiváló
úttörővezető” kitüntetést adományozza számára. A Magyar Úttörők
Szövetsége főtitkárának aláírása.

1984

2013.7.6.6 / 2013

tok

1

Vörös műbőr tok a Ht.2013.7.6.4-5 leltári számú igazolvány és oklevél
tárolására. Belső felületén átlátszó tartórész az okiratok számára.
Borítóján aranyozott betűkkel: KIVÁLÓ ÚTTÖRŐVEZETŐ.

1984

2

Bal és jobb oldalán kissé kiszélesedő, téglalap alakú, hátulján tűvel ellátott
jelvény. Közepén kék mezőben háromszög alakú fáklya piros lánggal,
alatta leveles ág. A fáklyán 20-as szám, jobbra felirat: GYŐR-S. / MEGYE.
Felül fehér alapon: OKTATÁSÜGYI, alul: TÖRZSGÁRDA felirat.

1980-as évek

1970-es évek

1970-es évek

2013.7.7 / 2013

jelvény / oktatásügyi törzsgárda

2013.7.8 / 2013

kitüntetés / Élenjáró katona

1

Ovális alakú. Közepére vörös zászló van erősítve, melynek szegélyén
felváltva zöld és fehér háromszögek helyezkednek el. A zászló közepén a
Kádár-címer. A zászló alá „1”-es szám van felcsavarozva. Felül ötágú
vöröscsillag, alatta két leveles ág. A kitüntetés felső részén vörössel:
„ÉLENJÁRÓ”, alul: „KATONA” felirat.

2013.7.9 / 2013

kitüntetés / Élenjáró katona

1

Ovális alakú. Közepén vörös zászló, melynek szegélyén felváltva zöld és
fehér háromszögek helyezkednek el. A zászló közepén a Kádár-címer. A
jelvény felső részén vörössel: „ÉLENJÁRÓ”, alul: „KATONA” felirat.

2013.7.10 / 2013

kitűző / MHK

1

A „Munkára, harcra kész” sportmozgalom kitűzője. Egy álló női alak
Kossuth-címeres nemzeti zászlót, előtte egy álló férfialak vörös zászlót tart
a kezében. Alul írásszalag: MHK /1949. Bal oldalt búzakalász, jobbra
fogaskerék ábrája. Hátoldalán biztosító tű.

2013.7.11 / 2013

emlékjelvény / úttörő

1

Téglalap alakú jelvény. Sárga alapon, középen az úttörőmozgalom
emblémája, jobb felső sarokban arany betűkkel: 20 /ÉV. Alul: AZ /
ÚTTÖRŐKÉRT. Hátulján tű.

1970 körül

2013.7.12 / 2013

emlékjelvény / úttörő

1

Téglalap alakú jelvény. Arany színű alapon, középen az úttörőmozgalom
emblémája, jobb felső sarokban piros betűkkel: 30 /ÉV. Alul: AZ /
ÚTTÖRŐKÉRT. Hátulján tű.

1980 körül

2013.7.13 / 2013

kitűző / úttörő

1

Középen ötágú vöröscsillag, fölötte három lángnyelvből álló láng. Alatta:
ELŐRE felirat. A csillag alatt, ill. bal és jobb oldalán nemzeti színű sáv.
Hátulján hosszú tű.

1970 körül

1949

2013.7.14 / 2013

jelvény / KISZ

1

Rombusz alakú jelvény. Barna alapon aranyszínű betűkkel: ÉT / KISZ / 75.

1975

2013.7.15 / 2013

zubbonygomb / gyakorló M15

2

Enyhén domborított, kerek, sötétbarna színű műanyaggomb. Hátulján
alumínium rögzítővel. A gombon két, leveles tölgyfaágon két, egymáson
keresztbe fektetett puska. Felső nyakgomb volt katonai kabáton.

1970-es évek

2013.7.16 / 2013

zubbonygomb

1

Enyhén domborított, kerek rézgomb. Hátulján fémfüllel. A gombon két,
leveles tölgyfaágon két, egymáson keresztbe fektetett puska.

1970-es évek

2013.7.17 / 2013

kitűző / Széchenyi István Gimnázium

1

Címerpajzs alakú kék alapon fehér színű, háromtornyú épület, nagy „S”
betű, felül: „S” és „G”. Hosszú tűvel.

1970-es évek

2013.7.18 / 2013

jelvény / Petőfi Sándor Általános Iskola

1

Kerek jelvény, hátulján biztosító tűvel ellátva. Háttérben az iskola ábrája,
elől Petőfi Sándor portréja. Körirata: Petőfi Sándor Általános Iskola /
Sopron.

1990-es évek

2013.7.19 / 2013

kitüntetés / társadalmi munkáért

1

Alja egyenes, felül kiszélesedik. Bal oldalon a Tűztorony áll, mellette
jobbra ásó és kalapács ábrája. Felül fehér mezőben ötágú vöröscsillag és
felirat: TÁRSADALMI MUNKÁÉRT / SOPRON / VÁROS / TANÁCSA.

1980 körül

2013.7.20 / 2013

kitüntetés / oktatásügy kiváló dolgozója

1

Téglalap alakú. Aranyszínű, álló könyvön zöld babérkoszorú. A koszorú
tetején középen ötágú vöröscsillag. A koszorúban fehér mezőben
aranyszínű betűkkel: AZ / OKTATÁSÜGY / KIVÁLÓ / DOLGOZÓJA.

1980 körül

2013.7.21 / 2013

sapkarózsa

1

Ovális alakú, barna színű. Középen nemzeti színeket szimbolizáló mező.
Közepén ötágú vöröscsillag. A Magyar Honvédség gyakorlóruhájához
tartozott. Hátulján sárgaréz rögzítő.

1970-es évek

2013.7.22 / 2013

sapkarózsa

1

Ovális alakú. Középen nemzeti színű mező. Közepén ötágú vöröscsillag. A
Magyar Honvédség használta. Hátulján sárgaréz rögzítő.

1970-es évek

2013.7.23 / 2013

kitűző / Lenin

1

Ötágú vöröscsillag. Felül, a háttérben három vörös lángnyelv. A csillag
közepén Lenin oldalra néző portréja. Alul átlós felirat: Всегда готов
(vcegda gotov = mindig kész). Rögzítőtű.

1960-as évek

2013.7.24 / 2013

kitűző / Lenin

1

Kerek. Középen Lenin oldalra néző, vörös színben játszó portréja. Hátulján
rögzítőtű.

1960-as évek

2013.7.25 / 2013

díszdoboz / katonai szolgálatért

1

A doboz felületén egy katona oldalra néző portréja rohamsisakban,
mellette egy tank, lokátor, repülőgép, ejtőernyő láthatóak. A doboz
tetejének belső oldalán felirat: EMLÉKÜL / A SZOCIALISTA HAZA
FEGYVERES / SZOLGÁLATÁÉRT / A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI / MINISZTERÉTŐL A doboz oldallapjain különböző katonai
alakulatok, századok jelzései láthatóak, tüzérek, híradó század, utász,
műszaki alakulat. Körző, vonalzó, vasmacska, kígyó, kalapács stb. Az
elülső oldallap közepén: KIVÁLÓ KATONA jelvény.

1890 körül

1890 körül

2013.8.1 / 2013

emléktárgy / építési

1

A sopronbánfalvi egykori karmelita kolostorból került elő. A templom
melletti első emeleti folyosón, az elfalazott oratóriumból került elő a
műemléki feltárás során. A deszkán német nyelvű, ceruzával írt felirat a
kőművesek nevével.

2013.8.2 / 2013

szenteltvíztartó

1

A sopronbánfalvi egykori karmelita kolostorból került elő, Kövér Imre
egykori plébános itteni lakásából. Barnamázas kerámia. Falra szerelhető
szenteltvíztartó. Alsó részén helyezkedik el a víztartó medence, melynek
alját gomb zárja. Hátoldalának elülső felén IHS felirat, felül kereszt.

1970-es évek

2013.9.1 / 2013

emléktábla / sopronkőhidai rabtemetőből

1

Téglalap alakú tábla. Fekete betűkkel többsoros felirat: CZIFRIK LAJOS /
1914–1958 / FÖLDES GÁBOR / 1923–1958 / GULYÁS LAJOS / 1918–
1957 / KISS ANTAL / 1933–1957 / TIHANYI ÁRPÁD / 1916–1957 /
TÖRÖK ISTVÁN / 1930–1958 / WEINTRAGER / LÁSZLÓ / 1928–1958 /
ZSIGMOND IMRE / 1924–1957 / SZIGETHY ATTILA / 1912–1957.

2013.10.1 / 2013

emléktábla / OMF Soproni Kirendeltsége

1

Téglalap alakú tábla. Barna betűkkel többsoros felirat: ORSZÁGOS
MŰEMLÉKI / FELÜGYELŐSÉG / SOPRONI / KIRENDELTSÉGE. 1957-tól
2013. szeptember 19-ig volt az Új u. 16. sz. épület homlokzatán. Ezután
Szakál Ernő (1913–2002) emléktáblája került a helyére.

1957

2013.11.1 / 2013

fénykép / I. világháborús katonáról

1

Színezett fénykép. Első világháborús katonaportré. Keretezett. Horváth
Szováti Istvánról (1895. 12. 26. Fertőendréd – 1916 Bukovina) katonáról
készült, aki hősi halált halt Bukovinában. Hátul cégbélyegző: Feleki Gyula
arcképfestő, Budapest.

1914-1916

2013.11.2 / 2013

fénykép / I. világháborús katonáról

1

Színezett fénykép. Első világháborús katonaportré. Keretezett. Horváth
Szováti Józsefről (1893 Fertőendréd – 1918 Fertőendréd) katonáról
készült, aki a háború következtében halt meg. Hátul cégbélyegző: Feleki
Gyula arcképfestő, Budapest.

1914-1918

2013.12.1 / 2013

temetői feszület (fejfa)

1

Öntöttvas. Felül a megfeszített Krisztus. A kereszt vízszintes szára és felső
része hiányzik. A függőleges szárat két vaspálca határolja, közte
kúszólevél motívum. Alján a Fájdalmas Anya. Középütt kör alakú írástábla
levélkoszorúval keretezve. A sopronbánfalvi temetőből.

1880-1890 körül

2014.1.1 / 2014

borítéktáska, munkaszolgálatosé

1

Téglalap alakú, lekerekített sarkú bőrtok. Egyik hosszabbik oldala mentén
nyílik, fém patentkapoccsal zárható. Előlapján nyomott, szecessziós
stílusú tájkép látható. Belül tartórészek vannak kialakítva. Textilbélése
sérült. Hidegség és Fertőboz közötti sáncásáson részt vevő
munkaszolgálatosé volt.

20. század eleje

20. század eleje

2014.1.2 / 2014

t(e)filintartó zacskó, munkaszolgálatosé

1

Sötétkék színű, álló téglalap alakú bársonyzacskó (tfilin-bájtli). Szája felül
két zsinórral húzható össze. Belül vászonbélés. Előlapján hímzett, sárga
színű Dávid-csillag, három héber betűvel.
Hidegség és Fertőboz közötti sáncásáson részt vevő munkaszolgálatosé
volt.

2014.2.1 / 2014

hadifogoly-emlék, doboz

1

Téglalap alakú, felül nyitható alumíniumdoboz. Fedőlapján vésett ábrák és
szöveg. Fenn, középen: „Hadifogság” felirat. A hadifogság egyes
helyszíneinek és időpontjának feltüntetésével.

1945–1948

2014.3.1 / 2014

rádió, Philips BA 321U „Paganini”

1

Faburkolatos készülék. Hangerőszabályzó és állomáskereső gombbal.

1952 körül

2014.3.2 / 2014

rádió, Orion AR 205 – Orionette

1

3+1 csöves vevőkészülék, közép-, és rövidhullám vételére,
bakelitdobozban. HH (155-300 kHz), KH (520-1605 kHz).
Hangerőszabályzó és állomáskereső gombbal.

2014.4.1 / 2014

tábori sapka, hegyi tüzértiszt

1

Csukaszürke színű tábori sapka. Sapkarózsáján FJ monogram. Elől két
fémgomb. Jobb oldalán piros színű felvarrott jelzés: 51/2. Bal oldalán öt
sapkajelvény. A k.u.k. Ungarisches Infanterie Regiment "von Boroevic" Nr.
51 2. zászlóaljnál szolgáló tiszté lehetett.

1914–1916

2014.4.2.1 / 2014

sapkajelvény, hegyi ágyúsüteg

1

Ovális alakú kitűző, tetején a Szent Korona. A korona alatt: „51/2”.
Közepén hegyi terep előtt ágyú. Körirata: „MAGY KIR HONV HEGYI
ÁGYUSÜTEG”. Hátulján tű.

1914–1916

2014.4.2.2 / 2014

sapkajelvény

1

Kerek. Közepén babérkoszorúban 3 db háromszög alakú címerpajzs.
Közöttük: „10 / KTD” felirat. A pajzsokon betű- és számjelzések. Körirat:
„LIMANOWA SZCZVROWA OKNA KVKLI STANISLAV”. Hátulján tű.

1914–1916

2014.4.2.3 / 2014

sapkajelvény, havasi gyopár

1

Stilizált havasi gyopár virága leveles szárral. Hátulján tű.

1914–1916

1

Téglalap alakú, felső oldalán íves kiképzésű jelvény. A 3. hadseregé volt.
Bal oldalán fenyőág, jobb szélén babérág. Alul, az előtérben kivont kard.
Bal felső sarkába: „3”. Középen, fenn: hatágú csillag fénysugarakkal. A
kitűző közepén háromsoros német felirat: „WEIHNACHTEN / IM FELDE /
1916”. Hátulján tű. A jelvény hátoldalán: „K. u. K. /
KRIEGSFÜRSORGEAMT / WIEN.

1916

1

Álló téglalap alakú, préselt rézlemez. Közepén Skoda típusú mozsárágyú
két katonával. Alatta felirat: „1914-1915-1916. / K. u. K. 30.5 cm
MÖRSER”. Körben végig helységnevek. Hátoldalán jelzés: G.
HERRMANN WIEN.

1916

2014.4.2.4 / 2014

2014.4.2.5 / 2014

sapkajelvény, karácsonyi, 3. hadsereg

sapkajelvény, tüzér

1958

2014.5.1 / 2014

huszárcsákó, Nádasdy-huszárezred

1

Előredőlő formájú csákó, fekete bőrből és fehér posztóból. Fekete-sárga
zsinórdísszel. Elől sárgarézből préselt császári címer (kétfejű sas),
közepén 9-es számmal. A soproni 9. sz. cs.. és kir. Nádasdy-huszárezred
legénységi csákója. Belsejébe ragasztott címke szerint Bán J.
szakaszvezetőé (Zugsführer) volt.

2014.5.2 / 2014

huszárcsákó tokja

1

Zöld vászonnal bélelt, kemény, fekete bőr kalapdoboz levehető fedővel.
Fedelén fogantyú. Zárható, kulcsa madzagon lóg.

2014.6.1 / 2014

sarkantyú

2

Egy pár sarkantyú. U alakú ív, közepén kissé felfelé álló karon kicsi kerék.
Az U belső oldalán hegyes szögben végződik, ezzel erősítették a csizma
sarkára.

1900 körül

2014.7.1 / 2014

kardszalag, főtiszti

1

Ripszszövésű, bordázott, aranyozott, sárga-fekete paszományos szalag,
végén zárt, aranyozott bojt. A bojt feletti részen (gombon) FJ monogram, a
másik oldalon kétfejű császári sas.

19. század vége

2014.8.1 / 2014

csákórózsa, rendőrkápláni

1

Kör alakú, ezüst színű gombon vörös alapon ezüst színű SV (Sopron
Város) betűk. Hátul vasdrót a betűzésre.

1896-1918

2014.8.2 / 2014

csákórózsa, rendőrkápláni

1

Kör alakú, ezüst színű gombon vörös alapon ezüst színű SV (Sopron
Város) betűk. Hátul vasdrót a betűzésre.

1896-1918

1

Vasból készül, tojás alakú kézigránát. 5 másodperces. Típusa: Mle.
1917Na. Vászonszalagon ifj. Storno Ferenc kézírásával felirat: „Hand
Granate von der italianieschen Front. Storno. Juni. 1917.” A robbanástól a
hiányzik egy darab belőle.

1917

2014

2014.9.1 / 2014

kézigránát, német

20. század eleje

20. század eleje

2014.10.1 / 2014

hűtőmágnes, FIDESZ

2

Fekvő téglalap alakú, FIDESZ és KDNP pártlogóval ellátott választási
ajándéktárgy a 2014. évi országgyűlési választásokra. Felirata:
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS / 2014. ÁPRILIS 6. / MAGYARORSZÁG /
JOBBAN TELJESÍT.

2014.10.2 / 2014

golyóstoll, FIDESZ

1

Narancssárga és áttetsző színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi
országgyűlési választásokra. Felirata: FIDESZ Firtl Mátyás.

2014

2014.11.1 / 2014

kitűző, Szolidaritás

1

Téglalap alakú kitűző. Fehér alapon piros betűkkel: SOLIDARNOSC.
Hátoldalán biztosítótű. Az ajándékozó, Dr. Rumpf János kapta a gdanski
kikötőben a Szolidaritás Párttól. A helyszínen virágkoszorút helyezett el.

1989

2014.11.2 / 2014

kitűző, Szolidaritás

1

Téglalap alakú kitűző. Fehér alapon piros betűkkel: SOLIDARNOSC.
Hátoldalán tű. Az ajándékozó, Dr. Rumpf János kapta a gdanski kikötőben
a Szolidaritás Párttól. A helyszínen virágkoszorút helyezett el.

1989

2014.12.1 / 2014

jelvény, szlovák rendszerváltó

1

Fehér színű, kör alakú, áttört jelvény. Rajta kékkel és pirossal (szlovák
nemzeti színekkel): „V / VEREJNOST’ / PROTI / NÁSILIU”. Fordítás:
nyilvánosság az erőszak ellen. A politikai mozgalom 1989 és 1992 között
működött, Pozsonyban alapították.

1989

2014.13.1 / 2014

2014.14.1 / 2014

nemzeti szalag (piknik, Fertőrákos)

vasfüggöny darabja

1

Egy levágott darab nemzeti színű szalag. A fehér mezőben tintával Kónya
Imre aláírása szerepel. Az ajándékozó édesanyjával részt vett a
Páneurópai Piknik 1. évfordulóján rendezett Európa Nap nevű
rendezvényen Fertőrákoson. Akkor kapta a szalagot Kónya aláírásával.

1990

1

Álló téglalap alakú kartonlapon nemzeti színű szalaggal rögzített
szögesdrót-darab. A papír felirata: „TANÚSÍTVÁNY A
„VASFÜGGÖNYRŐL” / ZERTIFIKAT ÜBER DEN EISERNEN /
VORHANG”. Alul: szögesdrótot átszakító, repülő galamb és felirat:
„SOPRON 1989”. Hátoldalán az MDF soproni szervezetének bélyegzője.

1989

1980-as évek

2014.15.1 / 2014

emlékzászló, Ernst Thälmann

1

Csúcsára állított, ötszögű, fekete-sárga zsinórakasztóval ellátott kisméretű
zászló. Egyik oldalán lila-fehér színű sávok. Rajta sárga címerpajzsban:
„BSG WISMUT / ALTENBURG” felirat és két, egymásba keresztbe
fektetett fekete kalapács. Alul: „DTSB / DDR”. Másik oldalán fehér alapon:
„Jugendbergbaubetrieb / „Ernst Thälmann””. Alatta gyár sematikus rajza.
Alul Ernst Thälmann mellképe.

2014.16.1 / 2014

karszalag, önkéntes rendőr

1

Kék színű, fehér szegélyű vászonszalag. Rajta fehér betűkkel:
„ÖNKÉNTES / RENDŐR”. Hátulján két biztosítótű.

1980-as évek

2014.17.1 / 2014

karszalag, önkéntes határőr

1

Zöld színű, fehér szegélyű vászonszalag. Rajta fehér betűkkel:
„ÖNKÉNTES / HATÁRŐR”.

1980-as évek

1

Falécre rajzszegekkel rögzített fehér vászon. Kék zsinórakasztóval. A
vászonra Sopron város új, rendszerváltás után címere van színesen
nyomtatva. Jobb alsó sarkában tintával: „1990. XII. 7. / 1., még hibás
lenyomat / Gömöri J.” A címer első nyomata ez, a hivatalos elfogadás
előtt.Gömöri János tervezte meg a 1989-90-ben a középkori címer alapján
a címert, amit Kovács-Gombos Gábor festőművész rajzolt meg és Dr.
Horváth Zoltán levéltár igazgató vitte végig a városi tanácsülésen az
elfogadtatását. Kikerült a vörös csillag a címerből és nem a barokk címert
fogadtál el, hanem az 1340. évi címert, amiben csak a feliratot változtatták
meg Gömöri javaslatára. Eredeti: S. Civitatis Soproniensis. Helyette:
Sopron Civitas Fidelissima.

1990

1

Téglalap alakú takaró. Sötétzöld és piszkosfehér alapszínű, növényi
ornamentikával díszített. 1989 nyarán nagyon sok elhagyott keletnémet
Trabant állt a fertőrákosi erdőben, amelyek már fel voltak törve, nyitva volt
az ajtajuk. A keletnémet menekültek hátrahagyták az autókat, mielőtt
elhagyták az országot. A pokrócot B.G. találta. A garázsban tartották és
használták, mindig eszükbe jutottak róla az NDK-s menekültek.

1989

2014.18.1 / 2014

2014.19.1 / 2014

Sopron város címere, 1990

takaró, NDK-s

2014.20.1 / 2014

vasfüggöny darabja (drót)

1

Alumíniumdórt az egykori a műszaki zárról. A répcevisi–zsirai
határszakaszról. Kör alakba kötve.

1989

Kerek. Hátoldalán tű. Fehér alapon színes logó, alatta feketével:
„europeana / 1989”’. Az Europeana 1989 a vasfüggöny lehullásával
kapcsolatos személyes történeteket és tárgyi emlékeket gyűjtötte egy
mindenki számára hozzáférhető online archívumban. Az eseményen a
Soproni Múzeum mint együttműködő intézmény munkatársai is aktívan
rész vettek, ezt a kitűzőt viselve. (2014. május 30-31.).

2014

2014.21.1 / 2014

kitűző, Europeana 1989

1

2014.22.1.1 / 2014

kitüntetés, kiváló dolgozó

1

2014.22.1.2 / 2014
2014.22.1.3 / 2014

jelvény, kiváló dolgozó
doboz, kitüntetésé

1
1

2014.22.1.4 / 2014

igazolvány

1

2014.22.2.1 / 2014

kitüntetés, kiváló dolgozó

1

2014.22.2.2 / 2014
2014.22.2.3 / 2014

jelvény, kiváló dolgozó
doboz, kitüntetésé

1
1

2014.22.2.4 / 2014

igazolvány

1

Gálos Ernő részére kiállított igazolvány, mely a „Kiváló Dolgozó” kitüntetés
viselésére jogosítja. Kelt: Budapest, 1977. 04. 04. Két aláírás: az
igazgatóé és az Üzemi Bizottság képviselőjéé.

1977

2014.22.3.1 / 2014

kitüntetés, kiváló brigád

1

A VÁLLALAT KIVÁLÓ / BRIGÁDJA feliratú vörös írásszalagon kis karikán
áttört jelvény lóg: közepén vörös zászlón a Kossuth-címer , körülötte
SZOCIALISTA BRIGÁD felirat. A jelvényt zöld levélkoszorú fogja körbe,
tetején ötágú vöröscsillag.

1976

2014.22.3.2 / 2014

kitüntetés, kiváló brigád

1

Kis kitűző. Ugyanolyan, mint az előző kitüntetés, de nem áttört, és az
írásszalagon nincs felirat.

1976

2014.22.4.1 / 2014

brigádjelvény

1

Áttört, kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte:
SZOCIALISTA BRIGÁD. A zászlót aranyozott levélkoszorú övezi, tetején
középen ötágú vöröscsillag.

1980-as évek

2014.22.4.2 / 2014

brigádjelvény

1

Áttört, kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte:
SZOCIALISTA BRIGÁD. A zászlót ezüst színű levélkoszorú övezi, tetején
középen ötágú vöröscsillag.

1980-as évek

2014.22.5.1 / 2014

brigádjelvény

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte: SZOCIALISTA
BRIGÁD. A zászlót ezüstszínű levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú
vöröscsillag.

1980-as évek

2014.22.5.2 / 2014

brigádjelvény

1

Ugyanaz, mint az előző, csak kisebb.

1980-as évek

KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös fémszalagon két láncon ötágú
vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a közepén.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer.
Piros kartondoboz, belső fele fehér, ill. vörös selyemmel bélelt.
Gálos Ernő részére kiállított igazolvány, mely a „Kiváló Dolgozó” kitüntetés
viselésére jogosítja. Kelt: Budapest, 1971. 04. 04. Két aláírás: az
igazgatóé és az Üzemi Bizottság képviselőjéé.
KIVÁLÓ DOLGOZÓ feliratú vörös fémszalagon két láncon ötágú
vöröscsillag lóg a népköztársasági (Kádár-) címerrel a közepén.
Préselt kabáthajtókára való kis jelvény: ötágú csillagon Kádár-címer.
Piros kartondoboz, belső fele fehér, ill. vörös selyemmel bélelt.

1971
1971
1971
1971
1977
1977
1977

2014.22.5.3 / 2014

jelvény doboza

1

Szétszedhető műanyagdoboz. A jelvényt fehér textilanyagra lehet tűzni. A
doboz alja piros, teteje átlátszó.

1980-as évek

2014.22.6.1 / 2014

brigádjelvény

1

Kerek jelvény. Vörös zászlón Kossuth-címer, körülötte: SZOCIALISTA
BRIGÁD. A zászlót aranyszínű levélkoszorú övezi, tetején középen ötágú
vöröscsillag.

1980-as évek

2014.22.6.2 / 2014

brigádjelvény

1

2014.22.6.3 / 2014

jelvény doboza

1

2014.23.1 / 2014

kitűző, Luther-rózsa

1

2014.23.2 / 2014

állományjelző kitűző, légvédelmi lokátoros

2

2014.23.3 / 2014

állományjelző kitűző, légvédelmi tüzértiszt

2

2014.23.4 / 2014

Rákosi-címer

1

2014.23.5 / 2014

csontcsillag, katonai

4

2014.23.6 / 2014

katonai rendfokozati csillag

1

2014.24.1 / 2014

írógép, PERKEO modell 3

1

Fekete színű. Szériaszám: 63819. Billentyűszám: 34. Aranyszínű betűkkel
„Perkeo” cégjelzés és két védjegy. Gyártó: Clemens Müller AG, Drezda.

1925-1933

2014.24.2 / 2014

írógép doboza

1

Kulccsal zárható, barnára festett textillel bevont fadoboz. Bőrfogantyú,
fémcsat.

1925-1933

2014.25.1 / 2014

írógép, ERIKA 50

1

Magyar nyelvű billentyűzettel. Lapra szerelt táskaírógép. Szín- és
sorválasztó funkcióval. A Soproni Múzeumban használták.

1970-es évek

2014.25.2 / 2014

írógép táskája

1

Két részből álló, lekerekített sarkú, fogantyúval és fém zárószerkezettel
ellátott, bőröndszerű, fekete színű írógéptáska. A Soproni Múzeumban
használták.

1970-es évek

2014.26.1 / 2014

írógép, ERIKA 60

1

Magyar nyelvű billentyűzettel. Lapra szerelt táskaírógép. Szín- és
sorválasztó funkcióval. A Soproni Múzeumban használták.

1970-es évek

2014.26.2 / 2014

írógép táskája

1

Két részből álló, lekerekített sarkú, fogantyúval és fém zárószerkezettel
ellátott, bőröndszerű, fekete színű írógéptáska. A Soproni Múzeumban
használták.

1970-es évek

1

Álló téglalap alakú plakett. Közepén a nagycenki hősi emlékmű ábrája,
melynek alján az 1917-es, tetején ötágú vöröscsillag fölött az 1967-es
évszám látható. Az emlékmű talpa mellett fáklya, melynek füstfelhője fölött
felirat: „A HŐSÖK / DICSŐSÉGE / ÖRÖKKÉ ÉL”. A plakett bal szélén: „A
NAGY OKTÓBERI”, felül: „SZOCIALISTA FORRADALOM”, jobb szélen:
„50. ÉVFORDULÓJA”, lenn: „SOPRONI JÁRÁS”. Jobbra lenn szignó: RK
(Renner Kálmán).

2014.27.1 / 2014

plakett, októberi szocialista forradalom

Ugyanaz, mint az előző, csak kisebb.
Szétszedhető műanyagdoboz. A jelvényt fehér textilanyagra lehet tűzni. A
doboz alja piros, teteje átlátszó.
Kerek, Kék alapon 5 fehér szirom, középen piros pajzsban aranyszegélyű,
fekete kereszt. Hátoldalán tű.
Közepén stilizált szárny, melyből fenn és lenn 2-2 villám indul ki.
Hátoldalán tű. Tiszthelyettes.
Közepén stilizált szárny, rajta keresztben két légvédelmi fegyver.
Az 1949. évi, ún. Rákosi-címer. Két oldalán két-két pici lyuk a
felerősítéshez.
Ötágú, fehér színű csillag. Hátoldalán fémrögzítőkkel. A csontcsillag a
rangfokozat jelzésére szolgált a galléron vagy a váll-lapon.
Ötágú, bronz színű csillag. Katonai rendfokozat jelzésére szolgált.

1980-as évek
1980-as évek
20. század közepe
1970-es évek
1970-es évek
1950 körül
1970-es évek
1970-es évek

1967

2014.28.1 / 2014

plakett, soproni határőrség

1

Rézsűsre vágott, lakkozott, téglalap alakú falapon kerek formájú plakett.
Közepén a Tűztorony ábrája, mellette egy határőr deréktól felfele látszó
profilja látható, kezében puskát tart. Bal szélen: „SOPRON”, jobb szélen:
„HATÁRŐRSÉG” felirat olvasható. A falap alján zöld plüss.

2014.29.1 / 2014

plakett, csornai határőrség

1

Ovális, lakkozott, falapon a határőrség sematikus címere: fém alapon
ötágú vöröscsillag műanyagból, rajta egymáson keresztbe fektetett két
puska. A falap alján bordó plüss. Alul írásszalag: „HATÁRŐRSÉG
CSORNA”.

1

Álló, lakkozott fa téglalapon (melynek teteje ferdén van levágva) álló
téglalap alakú plakett. A plakett bal felső sarkában: „25”, jobbra a
háttérben magasles. Az előtérben puskát tartó, deréktól felfelé ábrázolt
határőr látható. Mellette leveles ág. A falap tetején ötágú csillag. Lenn írás:
„CSORNAI HATÁRŐRSÉGTŐL”. A falap alján zöld plüss.

1971

1

Kitámasztóval ellátott, feketére festett falapon álló téglalap alakú
fémplakett. Közepén szőlő és hébér ábrája. A hébér közepén felirat:
„EMLÉK”. Mellette kis fémlapon a Tűztorony ábrája és „SOPRON” felirat.
A plakett tetején: „GYŐR-SOPRON MEGYE”, alján: „1969. ÉVI
BORVERSENYE” felirat.

1969

1

Kitámasztóval ellátott, feketére festett falapon álló téglalap alakú
fémplakett. Közepén a Tűztorony és soproni házak sematikus ábrája,
mellettük szőlőfürt, alattuk gyümölcskompozíció. A plakett tetején: „GYŐR
SOPRON / MEGYEI”, alján: „GYÜMÖLCSKIÁLLÍTÁS / SOPRON. 1969.
SZEPTEMBER.” felirat.

1969

1978

2014.29.2 / 2014

2014.30.1 / 2014

2014.30.2 / 2014

plakett, csornai határőrség

plakett, Győr-Sopron megyei borverseny

plakett, Győr-Sopron megyei gyümölcskiállítás

1980-as évek

1980-as évek

2014.31.1 / 2014

plakett, vasöntő kongresszus

1

Kerek. Av: körirat: „45. NEMZETKÖZI ÖNTŐKONGRESSZUS”. Középen
logó alatt: „BUDAPEST / ’78”. Alul jelzés: RENNER. Rev: a soproni
vasöntöde épülete, háttérben sematikus Tűztorony. Körirat: „ÖNTÖDEI
VÁLLALAT / SOPRONI VASÖNTÖDÉJE”. Tokban.

2014.32.1 / 2014

katonai kimenő táska, 82 M

1

Barna színű, bőrből készült, akasztóval ellátott táska. A Magyar
Néphadseregnél volt rendszeresítve a sorállomány részére. Fémcsattal
záródik. Négy fémgombon áll.

1980-as évek

2014.33.1 / 2014

katonai gyakorló téli sapka (usanka)

1

Sötétzöld, steppelt bélésű, téli katonai sapka. Lehajtható, szürke színű
szőrme fülvédővel. Elején sapkarózsa (ötágú vöröscsillag). A Magyar
Néphadseregnél volt rendszeresítve.

1980-as évek

2014.34.1 / 2014

barett sapka, Magyar Határőrség

1

Világoszöld, barna színű pamutbélésű sapka. Szegélye fekete
nejlonszövet. Két szellőzőlyukkal. A Magyar Határőrségnél volt
rendszeresítve. Elején határvadász sapkajelzés (turul).

2014.35.1 / 2014

sapkarózsa

1

Ovális alakú, barna színű. Középen nemzeti színeket szimbolizáló mező.
Közepén ötágú vöröscsillag. A Magyar Honvédség gyakorlóruhájához
tartozott. Hátulján sárgaréz rögzítő.

2000 körül

1980-as évek

2014.35.2 / 2014

sapkarózsa

1

Ovális alakú. Kerete ezüst színű, középen a magyar nemzeti színek.
Hátulján sárgaréz rögzítő. A Magyar Honvédség kimenő díszruházatához
tartozott.

1990-es évek

2014.36.1 / 2014

szúrósgomb

2

Arany színű, kerek. Domborított felületen, közepén a Kádár-címer.
Hátulján szúrótű.

1980-as évek

2014.36.2 / 2014

szúrósgomb

2

Arany színű, kerek. Domborított felületen stilizált kör alakú tölgyfalomb,
melyen két keresztbe tett puska található. Hátulján szúrótű.

1990-es évek

2014.37.1 / 2014

gomb / katonai

2

Barna színű, kerek. Domborított felületen Kádár-címer. A Magyar
Néphadseregben volt rendszeresítve. Gyakorlóruhához tartozott.

1980-as évek

2014.37.2 / 2014

gomb / katonai

2

Ezüst színű, kerek. Domborított felületen Kádár-címer. A Magyar
Néphadseregben volt rendszeresítve. Fésűs és tropikál (jeszter) ruhához
tartozott.

1980-as évek

2014.37.3 / 2014

gomb / határőr

1

Arany színű, kerek Domborított felületen stilizált kör alakú tölgyfalomb,
melyen két keresztbe tett puska található. Tiszti kimenő ruha gombja.

1990-es évek

2014.38.1 / 2014

katonai telefon, TA-57

1

A készülék felülről nyitható dobozban helyezkedik el. Oldalán kurbli.
Fertőrákos környékén használták a határőrök.

2014.39.1 / 2014

rendezői névkártya / Páneurópai Piknik

1

Az 1989. augusztus 19-20-án megrendezett Páneurópai Piknik rendezői
névkártyája. Magyar nyelvű nyomtatvány, Kováts Attila nevére kitöltve.
Műanyag tokban, gemkapoccsal.

1989

2014.39.2 / 2014

tanúsítvány / Páneurópai Piknik

1

Magyar és német nyelvű nyomtatvány. Műanyag tokban. Tanúsítvány
arról, hogy a mellékelt szögesdrót a soproni „Vasfüggönyből” származik.
Kiállító: Ellenzéki Kerekasztal Sopron.

1989

2014.39.3 / 2014

szervezői névkártya / Páneurópai Piknik

1

Magyar nyelvű nyomtatvány, Kováts Attila nevére. Műanyag tokban,
gemkapoccsal, csíptetővel. A Páneurópai Piknik X. évfordulója alkalmából
rendezett konferencián használták.

1989

2014.40.1 / 2014

emlékpohár / tűzoltó

1

Egyszerű cseréppohár barna mázzal, száján zöld sávval. Fül. Elől
kidomborított pajzson festve tűzoltójelvény fölött és alatt: SOPRON / 18661926.

1926

1919

1970-1980 körül

2014.41.1 / 2014

táncrend

2

Kettéhajtott kartonlapon elől dombornyomású orgonavirág, felette:
„TÁNC-/REND”, alatta: SOPRON, 1919/FEBRUÁR 9-ÉN. Belül lila
szalaggal rögzített nyomtatott program. A szalagon kívül biztosítótű.
Készítette: Röttig-Romwalter Nyomda-R. T., Sopron.

2014.42.1 / 2014

golyóstoll, Jobbik

1

Nemzeti színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi országgyűlési
választásokra. Felirata: „GYŐZZÖN A JOBBIK!” és „KIMONDJUK,
MEGOLDJUK JOBBIK”.

2014

2014.42.2 / 2014

golyóstoll, MSZP-E14-PM-DK

1

Vörös színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi önkormányzati
választásokra. Felirata: „Kalmár István MSZP-E14-PM-DK”.

2014

2014.42.3 / 2014

golyóstoll, Walter Dezső

1

Kék és fehér színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi önkormányzati
választásokra. Felirata: „WALTER DEZSŐ”.

2014

2014.42.4 / 2014

lufi, Békejobb és Segítő Bal

1

Fehér színű luftballon. Választási ajándéktárgy a 2014. évi önkormányzati
választásokra. Rajta feketével nyomott logó (két kéz szívet formál), felirata:
„BÉKEJOBB ÉS SEGÍTŐ BAL / WALTER DEZSŐ”.

2014

2014.42.5 / 2014

kitűző, Békejobb és Segítő Bal

2

Kerek. Választási ajándéktárgy a 2014. évi önkormányzati választásokra.
Fehér alapon színesen nyomott logó (két kéz szívet formál), felirata:
„BÉKEJOBB ÉS SEGÍTŐ BAL / WALTER DEZSŐ”. Hátulján biztosító tű.

2014

2014.42.6 / 2014

golyóstoll, FIDESZ

1

Narancssárga és áttetsző színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi
önkormányzati választásokra. Felirata: „FIDESZ Csiszár Ákos.”

2014

2014.42.7 / 2014

golyóstoll, FIDESZ

1

Narancssárga és áttetsző színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi
önkormányzati választásokra. Felirata: „FIDESZ Osváth András.”

2014

2014.42.8 / 2014

golyóstoll, FIDESZ

1

Narancssárga színű toll. Választási ajándéktárgy a 2014. évi
önkormányzati választásokra. Felirata: „FIDESZ Dr. Fodor Tamás.”

2014

2014.43.1 / 2014

póló, Páneurópai Piknik’89

1

Fehér színű, rövid ujjú póló. Kínai gyártmány, M-es méret. Elején kékkel
nyomva: „PÁNEURÓPAI / PIKNIK / ’89”. Alatta logó: szögesdrótot
átszakító, repülő galamb. Hátoldalán pirossal nyomva: „FŐNIX /
RUHÁZATI KERESKEDELMI / VÁLLALAT”.

1989

2014.44.1 / 2014

jelvény, munkásőr

1

Kerek. Hátulján rögzítő tű. Aranyozott. Vörös csillaggal díszített koszorús
félkör. A másik félkör fogaskerék alakú. Középen piros-fehér-zöld. A piros
mezőben: "M", a zöld mezőben: "Ő" betű. Keresztben egy fegyver
található.

1970-es évek

2014.45.1 / 2014

jelvény, Széchenyi Kör

1

Kerek. Hátulján rögzítő tű. Aranyozott. Közepén fehér mezőben aranyozott
Lánchíd. Felül piros félkör-sávban aranyozott betűkkel: „SZÉCHENYI
KÖR”. Alul kék félkör-sávban aranyozott betűkkel: „1982”.

1982

2015.1.1 / 2015

portré, gr. Cziráky József főispán

1

Térdtől felfelé ábrázolt, jobbra néző portré. Fényképről készült nyomdai
sokszorosítás. Felirata: „CZIRÁKI ÉS DÉNESFALVI / GRÓF CZIRÁKY
JÓZSEF DR. / CS. ÉS KIR. KAMARÁS, ARANYSARKANTYÚS VITÉZ /
SOPRON VÁRMEGYE ÉS SOPRON SZ. KIR. VÁROS FŐISPÁNJA”.

1

Középen a Széchényi és a Wurmbrand-Stuppach család közös címere.
Fent félkörben nyomtatott szöveg: „Francisca de Paula / Gräfin Széchényi
de Sárváry-Felsö-Vidék, / geb. Gräfin Wurmbrand-Stuppach, / SternkreuzOrdens- und Palast-Dame.” Lenn félkörben nyomtatva: „Gestorben am 7.
Mai 1873.”

2015.2.1 / 2015

halotti címer, gr. Széchényi Lajosné (1797–1873)

1917 körül

1873

2015.3.1 / 2015

címer, Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezet
Soproni Csoportja

1

Kerek. Középen festett címer (világoskék színű mezőben nyitott könyv,
egyik lapján: „M. P. / Sz. Sz.” betűk. A másik lap előtt égő fáklya).
Világosbarna sávban körirat: „ M. Pedagógusok Sz. Szakszervezete
Soproni csoportja”.

1960

2011

2015.4.1 / 2015

oklevél, Soproni Múzeum részére

1

Álló téglalap alakú, de szabálytalan oldalú. Felirata beégetéssel készült.
Elismerő Oklevél Nagycenk Nagyközség Önkormányzatától a Soproni
Múzeum – Széchenyi István Emlékmúzeum Nagycenk részére.
Köszönetnyilvánítás a településért 2011-ben végzett munkáért. A község
címerének, bélyegzőjének és Csorba János polgármester aláírásának a
képével.

2015.5.1 / 2015

vasfüggöny darabja

1

Az egykori Sopron-környéki műszaki zár kapuoszlopának a tartozéka volt.
Szögesdrót és faoszlop töredéke.

1989

2015.6.1 / 2015

emléktárgy (lufi), XI. Országos Patikanap

1

Zöld színű luftballon. Fehér nyomással felirat: „XI. Országos Patika Nap
2014. június 4.” Középen logó (kehelyre csavarodó kígyó). A
Patikamúzeumban használták.

2014

2015.6.2 / 2015

emléktárgy (lufi), XI. Országos Patikanap

1

Sárga színű luftballon. Fekete nyomással felirat: „XI. Országos Patika Nap
2014. június 4.” Középen logó (kehelyre csavarodó kígyó). A
Patikamúzeumban használták.

2014

2015.7.1 / 2015

Lenin-portré

1

Farostlemezre ragasztott papíron szürke-fekete-fehér színvilágú Lenin-fej.
Dekorációs tárgynak készülhetett.

1980 körül

1915

2015.8.1 / 2015

I. világháborús emlék

2

Selyemre nyomott, paszpartuzott emlék. II. Vilmos német császár és
Ferenc József osztrák császár oldalra néző mellképe, alul a német és az
osztrák zászló és az uralkodói koronák képe. Felirat: „Durch Bundestreue
mit Gott zum Sieg!” Jelzés: A. Hoff. A paszpartun nyomtatott felirat:
„Viribus unitis / WELTKRIEG 1914-15”, alul egy-egy idézet mindegyik
császártól.

2015.9.1 / 2015

reklámtáska, Centrum áruház

2

Narancssárga színű, téglalap alakú táska. Felül kivágott fülekkel. Egyik
oldalán felirat: „CENTRUM / ÁRUHÁZ”, alatta logó.

1980 körül

2000

2015.10.1 / 2015

emléktárgy, útátadás

1

Nemzetiszínű szalag. A fehér mezőben aranyszínű betűkkel: „85. SZ.
FŐÚT, KAPUVÁR–PERESZTEG KÖZÖTTI / 20,7 KM KORSZERŰSÍTETT
ÚTSZAKASZ ÁTADÁSA / 2000. DECEMBER”. Jobb szélén matrica:
magyar címer.

2015.11.1 / 2015

soproni tüzéremlék rajza

1

Üvegezett fakeretben. A soproni Széchenyi téren felállított tüzérszobor és
védőépület rajza. Bal felül cím: „Soproni hadiemlék”.

1920 körül

2015.12.1 / 2015

kitüntetés, TESZ

1

Egyenlő szárú kereszt, közepén angyalos magyar címeres díszítménnyel.
A hátoldalon két rögzítőpánttal ellátva és felirattal: NEMZETI MUNKA
ELISMERÉSÉÜL / T. E. SZ. / MCMXXXIII”. A Társadalmi Egyesületek
Szövetségének kitüntetése.

1933

2015.12.2 / 2015

doboz, kitüntetésé

1

Levehető fedelű dobozka, sötétkék színű bársonybéléssel. Fedelén felirat:
„A NEMZETI MUNKA ELISMERÉSÉÜL / T E SZ / MCMXXXIII”. A doboz
alján cégjelzés: „BOCZÁN GYULA / JELVÉNY, ÉREM ÉS DISZMŰ /
KÉSZITŐ ÜZEME / BUDAPEST…”

2015.13.1 / 2015

padlókefélő, AEG – type Hobby

1

Hosszú, T alakú nyél, fa fogórésszel. A fogórész alatt helyezkedik el az
elektromos kapcsológomb. Szívórésze ovális alakú, rajta hengerszerű
burkolatban a motor található. A porzsák hiányzik. Alul két kör alakú kefe.

2015.14.1 / 2015

iskolai szemléltető falikép

1

2015.14.2 / 2015
2015.14.3 / 2015
2015.14.4 / 2015
2015.14.5 / 2015
2015.14.6 / 2015
2015.14.7 / 2015
2015.14.8 / 2015
2015.14.9 / 2015
2015.14.10 / 2015
2015.14.11 / 2015
2015.14.12 / 2015
2015.14.13 / 2015
2015.14.14 / 2015
2015.14.15 / 2015
2015.14.16 / 2015
2015.14.17 / 2015
2015.14.18 / 2015
2015.14.19 / 2015
2015.14.20 / 2015

iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép
iskolai szemléltető falikép

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015.15.1 / 2015

Gombocz Miklós síremlékének névtáblája

1

Téglalap alakú tábla. Felirata: „GOMBOCZ MIKLÓS / NY. EVANG.
FŐGYMN. IGAZGATÓ / 1844–1922. / GOMBOCZ MIKLÓSNÉ / LEHR
BERTA / 1851–1931.”

1922

2015.16.1 / 2015

Gruber Hugó temetkezési dekorációja

1

Téglalap alakú fekete papírra aranyozott színű, kivágott betűk vannak
felragasztva. Felirata: „IESUS / HAT GEHOLFEN / IESUS / HILFT NOCH /
IESUS / WIRD NOCH WEITER HELFEN / E. M. / 1866. A lap négy sarkán
1-1 hatágú csillag.

1866

2015.17.1 / 2015

tőr, munkásőr

1

Fémpenge, barna műanyag markolat. A markolat átlyukasztott. A pengén
téglalap alakú áttörés, felül fűrészfogazat. Éle felül elvékonyodik. A
keresztvason szám: 9600.

1989

Négy színes ábra: földrajzóra, énekóra, diavetítés úttörőtáborról, gyári
munka. Sorszám: 3.
Színes ábra: családi élet. Sorszám: 4.
Két színes ábra: november 7-i ünnepség. Sorszám: 5.
Színes ábra: utcai közlekedés, KRESZ. Sorszám: 8.
Színes ábra: Moszkva, Vörös tér. Sorszám: 9.
Két színes ábra: nyár és tél. Sorszám: 10.
Két színes ábra: mezőgazdasági munkák, traktorral.
Két színes ábra: vegyesbolti eladónő munkája.
Hat színes ábra: moszkvai épületek.
Két színes ábra: falusi és városi élet.
Nyolc színes ábra: budapesti részletek.
Egy színes ábra: nagyáruház belseje.
Három színes ábra: úttörőtábori életképek.
Egy színes ábra: vasúti pályaudvar.
Egy színes ábra: iskolaudvar.
Két színes ábra: gyárlátogatás.
Egy színes ábra: sportpálya.
Két ábra: kirándulás a szabadban: erdő és folyópart.
Két ábra: családi élet.
Egy színes ábra: gyárlátogatás.

1933

1950 körül

1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül
1980 körül

2015.17.2 / 2015

tok, munkásőr tőr

1

Felső részén gumiburkolattal ellátott fémtok. Rajta írástábla: „SÁMSON
ÁRPÁD ELVTÁRSNAK / 30 ÉVES SZOLGÁLATA EMLÉKÉÜL / A
MUNKÁSŐRSÉG / ORSZÁGOS PARANCSNOKÁTÓL / 1989. JANUÁR”.

1989

2015.17.3 / 2015

tartó, munkásőr tőr

1

A tőr alakját követő vörös plüssön barna műbőr réteg. Hátulján akasztó.

1989
1970-1980

2015.18.1 / 2015

kitüntetés, munkásőr

1

Háromszög alakú, vörös-kék színű szalagról kerek érem lóg le. Az érem
közepén fegyveres munkásőr alakja. Körirata: „A HAZA A NÉP HŰSÉGES
SZOLGÁLATÁÉRT”. Alul ötágú csillag, rajta: „M / Ő”. Jelzése
olvashatatlan.

2015.18.2 / 2015

jelvény, munkásőr

1

Vörös és kék színű, téglalap alakú szalagra tűzve a kerek jelvény. Az
érem közepén fegyveres munkásőr alakja. Körirata: „A HAZA A NÉP
HŰSÉGES SZOLGÁLATÁÉRT”. Alul ötágú csillag, rajta: „M / Ő”.

1970-1980

2015.18.3 / 2015

doboz, kitüntetésé

1

Piros színű, szétnyitható műanyagdoboz. A kitüntetés és a jelvény fehér
textilanyagba ágyazott, másik felén fehér műselyem párna. A doboz
tetején aranyszínű Kádár-címer.

1970-1980

1

Tetején nyitható fadoboz. Fedőlapja feketére festett, jobb szélén keskeny
kivágás. Aljára kékeszöld színű papír van ragasztva. A fedél belső oldalára
ragasztott papíron magyar és német feliratú bélyegző (Botfy Kálmán,
Angyal gyógyszertár, Sopron). Szintén belül, a fenéklapra ragasztott
pauszpapíron nyomtatott szöveg: „ANGYAL / gyógytár Sopronban /
VÁROSHÁZTÉR
/
ENGEL-APOTHEKE
/
OEDENBURG
/
RATHHAUSPLATZ”. Fém kulcslyukpajzs és zsanér.

1910 körül

1

Dombornyomású sokszorosított kép. A három császár szövetségének
(1881) emlékére készült. A három uralkodó (I. Vilmos német, Ferenc
József osztrák császár, II. Sándor orosz cár) mellképét ábrázolja fehér
színű dombornyomással, díszes keretben angyallal, felül koronákkal, alul
címerekkel és leveles tölgyágakkal, aranyszínű háttér előtt.
Dombornyomású felirat: „Schutz” és „Trutz”. Nyomtatott felirata alul: „DIE
FRIEDENSFÜRSTEN EUROPA’S / Nach einem Original-Relief von OTTO
GEYER”.

1890 körül

1846

1846

2015.19.1 / 2015

2015.20.1 / 2015

doboz, Angyal gyógyszertár

emléklap, három császár szövetsége

2015.21.1 / 2015

névtábla, Sopron külső tanácsának tagjai

1

Sopron szabad királyi város külső tanácstagjainak nevét tartalmazó díszes
tábla. Német nyelvű felirata: „Nahmen der Mitglieder des / ausseren
Rathes der königl: Freystadt Oedenburg.” A bal oldali felén: „Katholische /
Vormund.”, a jobb oldalin: „Evangelische / Vormund.” Középen a város
középkori címere, két oldalán tintával évszám: „18 / 46”. Alul, középen
szignó: „Gewidmet / von / Joh: Cavallar / 1823”. Külön névcédula-tartórész
a 30 katolikus és a 30 evangélikus képviselő számára. A neveket hátulról
lehet becsúsztatni ez egyes tartórészekbe.

2015.21.2.1 / 2015

névcédula, Ferdinand Kania (katolikus)

1

Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.

2015.21.2.2 / 2015
2015.21.2.3 / 2015
2015.21.2.4 / 2015
2015.21.2.5 / 2015
2015.21.2.6 / 2015
2015.21.2.7 / 2015
2015.21.2.8 / 2015
2015.21.2.9 / 2015
2015.21.2.10 / 2015

névcédula, Johann Russ (katolikus)
névcédula, Vitus Wagner (katolikus)
névcédula, Franz Xaveri Schmidt (katolikus)
névcédula, Joseph Kloiber (katolikus)
névcédula, Mathias Pfeiffer (katolikus)
névcédula, Michael Wagner (katolikus)
névcédula, Joseph Tschekl (katolikus)
névcédula, Philipp Kling (katolikus)
névcédula, Franz Lux (katolikus)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015.21.2.11 / 2015

névcédula, Leopold Mumb (katolikus)

1

2015.21.2.12 / 2015
2015.21.2.13 / 2015
2015.21.2.14 / 2015
2015.21.2.15 / 2015
2015.21.2.16 / 2015
2015.21.2.17 / 2015
2015.21.2.18 / 2015
2015.21.2.19 / 2015
2015.21.2.20 / 2015
2015.21.2.21 / 2015
2015.21.2.22 / 2015
2015.21.2.23 / 2015
2015.21.2.24 / 2015
2015.21.2.25 / 2015
2015.21.2.26 / 2015
2015.21.2.27 / 2015

névcédula, Sebastian Seidl (katolikus)
névcédula, Joseph Anton Felber (katolikus)
névcédula, Joseph Walheim (katolikus)
névcédula, Joseph Klemmer (katolikus)
névcédula, Michael Leidenfrost (katolikus)
névcédula, Winzenz Spiess (katolikus)
névcédula, Franz Bauer (katolikus)
névcédula, August Hetzler (katolikus)
névcédula, Ferdinand Hild (katolikus)
névcédula, Carl Tibolt (katolikus)
névcédula, Franz Riedl (katolikus)
névcédula, Georg Höller (katolikus)
névcédula, Joseph Handler (katolikus)
névcédula, Georg Kalmár (katolikus)
névcédula, Anton Cavallar (katolikus)
névcédula, Grafl Michel (katolikus)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015.21.2.28 / 2015

névcédula, Flandorffer Ignác (katolikus)

1

2015.21.2.29 / 2015

névcédula, Brandl Josef (katolikus)

1

2015.21.2.30 / 2015
2015.21.3.1 / 2015
2015.21.3.2 / 2015
2015.21.3.3 / 2015
2015.21.3.4 / 2015
2015.21.3.5 / 2015

névcédula, Richter Julius (katolikus)
névcédula, Joseph Györy (evangélikus)
névcédula, Johann Rupprecht (evangélikus)
névcédula, Georg Rátz (evangélikus)
névcédula, Michael Scheller (evangélikus)
névcédula, Andre Töppler (evangélikus)

1
1
1
1
1
1

Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal. Hátoldalán: Stephan
Krenosz.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal. Hátoldalán: Carl Riedl.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal. Hátoldalán: Isaac Poór.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal. Hátoldalán tintával,
áthúzva: Johann Seidl.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal. Hátoldalán tintával,
áthúzva: Aloys Geyschläger.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.

1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846

2015.21.3.6 / 2015
2015.21.3.7 / 2015
2015.21.3.8 / 2015
2015.21.3.9 / 2015
2015.21.3.10 / 2015
2015.21.3.11 / 2015
2015.21.3.12 / 2015
2015.21.3.13 / 2015
2015.21.3.14 / 2015

névcédula, Carl Besserer (evangélikus)
névcédula, Carl Ritter (evangélikus)
névcédula, Michael Diem (evangélikus)
névcédula, Ludwig Pettko (evangélikus)
névcédula, Andreas Pállo (evangélikus)
névcédula, Johann Jacob Schneider (evangélikus)
névcédula, Martin Benczur (evangélikus)
névcédula, Samuel Flieger (evangélikus)
névcédula, Ludwig Gruber (evangélikus)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal. Hátoldalán: Eduard
Reisch.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.
Téglalap alakú papírlap, tintával készült felirattal.

1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846

2015.21.3.15 / 2015

névcédula, Andre Friedenreich (evangélikus)

1

2015.21.3.16 / 2015
2015.21.3.17 / 2015
2015.21.3.18 / 2015
2015.21.3.19 / 2015
2015.21.3.20 / 2015
2015.21.3.21 / 2015
2015.21.3.22 / 2015
2015.21.3.23 / 2015
2015.21.3.24 / 2015
2015.21.3.25 / 2015
2015.21.3.26 / 2015
2015.21.3.27 / 2015
2015.21.3.28 / 2015
2015.21.3.29 / 2015
2015.21.3.30 / 2015

névcédula, Joseph Billieh (evangélikus)
névcédula, Georg Linberger (evangélikus)
névcédula, Ferdinand Werhofsky (evangélikus)
névcédula, Samuel Boor (evangélikus)
névcédula, Daniel Tschurl (evangélikus)
névcédula, Carl August Töpler (evangélikus)
névcédula, Christoph Murman (evangélikus)
névcédula, Samuel Hauer (evangélikus)
névcédula, Ferdinand Binder (evangélikus)
névcédula, Wilhelm Baumann (evangélikus)
névcédula, Cristoph Bergmann (evangélikus)
névcédula, Tobias Weismandl (evangélikus)
névcédula, Carl Thiring (evangélikus)
névcédula, Braun Christof (evangélikus)
névcédula, Lenck Samuel (evangélikus)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015.22.1 / 2015

album, Lenin

1

Téglalap alakú, lila keménytáblás album. A kijevi úttörők ajándékozták a
soproni 575. sz. „Apáczai Csere János” (Sztálin/Május 1. tér)
úttörőcsapatnak 1963. március 11-én. Rajzokkal, papírberagasztásokkal
illusztrált orosz nyelvű album Lenin életéről és munkásságáról.

1962

2015.23.1 / 2015

söralátét, Soproni

2

Kerek. Egyik oldalán Tűztorony, „Soproni / 1895 ÓTA” felirat és logó:
Tűztorony előtt „S” betű, balra: „1895”, jobbra: ÓTA”. A másik oldalán
középen az előző oldalon szereplő logó, felette: „Egy Sopronival kerekebb
a világ”. Alul: információ internetes elérhetőségről.

2015

1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846
1846

2015.23.2 / 2015

söralátét, Soproni

1

Kerek. Egyik oldalán logó: piros háttér előtt fehér „S” betű; alatta:
„Soproni / SÖRFŐZÉS / SZAKÉRTŐJE” felirat. A másik oldalán sörrel teli
pohár, előtte írásszalagon: „EMELJÜK / POHARUNKAT”. A háttérben
nemzeti színek.

2015

2005

2015.23.3 / 2015

söralátét, Soproni Ászok

1

Kerek. Egyik oldalán álló, barna színű sörösüveg részlete, mellette felirat:
„Elég / jópofa / vagy / már?”. Másik oldalán: fekvő sörösüveg szája, egy
csepp sörrel. Alatta: „Szerelem / utolsó /cseppig”. Mindkét oldal jobb alsó
szélén: „Soproni Ászok Egy jó Pofa Sör”.

2015.24.1 / 2015

utcanévtábla

1

Fehér alapon fekete keretben és felírással: „MUZEUM- U. / 9”. A Soproni
Múzeum Csatkai utcai épületének bejáratáról való. Mind a 4 sarkán 1-1
lyuk a rögzítéshez.

1950 körül

2015.24.2 / 2015

utcanévtábla

1

Fehér alapon fekete keretben és felírással: „FRANKENBURG ÚT / 15”.
Mind a 4 sarkán 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1980 körül

2015.24.3 / 2015

utcanévtábla

1

Ovális alakú. Síkból kiálló betűk. „Képezde-utca. / 14”. Az 1945-ben
elpusztult evangélikus tanítóképző épületéről való. Két szélén 1-1 lyuk a
rögzítéshez.

1927 körül

2015.24.4 / 2015

utcanévtábla

1

Fehér alapon fekete keretben és felírással: „KÖZTÁRSASÁG ÚT”. Mind a
4 sarkán 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1980 körül

2015.24.5 / 2015

utcanévtábla

1

Fehér alapon fekete keretben és felírással: „MÁTYÁS KIR. / UTCA”. Mind
a 4 sarkán 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1980 körül

1929

2015.25.1 / 2015

Magyar Háborús Emlékérem

1

Háromszögletű, zöld-fehéren bordázott selyemszalag, szélein fehér és
vörös sávval. Rajta kerek bronzérem. Av.: középen rohamsisak, felette
félkörívben: "PRO DEO ET PATRIA", alatta: "1914-1918". Alsó részén
szalaggal összefogott pálmaág. Rev.: Babér- és tölgykoszorúban két,
egymáson keresztbe fektetett kard felett háromszögű pajzson magyar
címer, fölötte a Szent Korona.

2015.26.1 / 2015

hadifogoly-emlék

1

Dominó. Téglalap alakú falap. Rajta tintával jelzések. Hadifogság alatt
játszottak vele.

1914-1918

2015.26.2 / 2015

hadifogoly-emlék

1

Téglalap alakú falap. Égetéssel, tintával és ceruzával készült ábrázolással
és felirattal. Középen levélkoszorúban négy kártyalap. Alatta: „1948 / II.
11. / JELGAVAI / BRIDZSVERSENY / 8. DIJ”. Hadifogoly nyerte.

1948

2015.27.1 / 2015

borospohár, soproni Borünnep

1

Üvegből készült borospohár. Maratással: logó (zászlós trombita), alatta:
„Sopron”, felette: „BORÜNNEP / WEINFEST”.

2000 körül

1

Díszes, bőrkötéses, rézveretes, fémzárral ellátott fotóalbum. Fűzött.
Aranyozott lapszélek. Első kötésborítóján fémből domborított, egymásba
fonódó „C” és „N” betűk, felettük ötágú korona. Címlapján: Das OffiziersCorps
des
XIII.
Ullanen-Regiments
seinem
unvergeßlichen
Commandanten. 14 lapon összesen 49 db fénykép.

19. század vége

2016.1.1

fotóalbum, 13. dragonyos ezred tisztikara

2016.2.1

tájékoztató tábla, Soproni Múzeum

1

Téglalap alakú, fehérre festett fémtábla. Rajta fekete betűkkel: „MÚZEUM /
A SOPRONI MÚZEUM / IPARMŰVÉSZETI ÉS HELYTÖRTÉNETI /
KIÁLLÍTÁSA”, majd a nyitvatartási idő ismertetése. A Deák téri
múzeumépület Csatkai utcai bejáratánál volt elhelyezve.

2016.2.2

leltárcímke, múzeumi

1

Téglalap alakú fémlapon fekete mezőben felirat: „LISZT FERENC
MUZEUM / SOPRON”. Két szélén 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1970-es évek

1

Színes nyomtatvány. A kép négy sarkában a központi hatalmak
uralkodóinak mellképe. Fenn: Ferenc József és II. Vilmos, közöttük
évszám: 1914/16. Lenn: V. Mehmed török szultán és I. Ferdinánd bolgár
cár. Közöttük felirat: „Szövetséges hadjáratunk emlékére.” Bal és jobb
oldalt tölgyfa-koszorú. Középen harctéren álló katona része, melynek feje
helyére kivágott ismeretlen katonai fénykép van ragasztva. Kiadó: Vámos
Adolf, Budapest. Litográfia és nyomda: Grund V. utóda, Budapest.

1916

1980-as évek

2016.3.1

emléklap, I. világháború

1970 körül

2016.4.1

színes diák, Soproni Múzeum

2

8 db, műanyagtasakba csomagolt dia. Magyar, német és angol nyomtatott
ismertető szöveg. „SOPRON MÚZEUMAI ÉS MŰEMLÉKEI”. 1. Május 1.
téri épület homlokzata. 2. Beck Ö. Fülöp: Liszt-plakett. 3.Lackner portréja.
4. Sopron barokk címere. 5. Kiállítás részlete, 19. század közepe. 6.
Esterházy-bútorok, 18. sz. első fele.

2016.5.1

úttörő nyakkendő

1

Háromszög alakú, vörös színű vászonkendő.

1970-es évek

1

Lezárt, átlátszó, műanyag tetejű kartondobozban négy cukorsüveg
alufóliába (piros, arany, ezüst, kék) csomagolva. A doboz alján pirossal:
SÜVEGCUKOR / Petőházi Cukorgyár.

1980-as évek

1

Fehér, téglatest alakú, felül nyíló kartondoboz. Fedelén kék keret,
aranyszínű háttérben a gyár jelképe: kék-fehér cukorsüveg két darab fehér
kockacukorral. A bal oldali cukron: „1880”, a jobb oldalin: „1980”. A süveg
felett: „100 ÉVES”, alatt: „A PETŐHÁZI CUKORGYÁR”. Elő- és hátlapján
kék keretben aranyszínű alapon, fehér téglalapban kékkel: PETŐHÁZI
CUKORGYÁR. Oldallapjain kék keretben aranyszínű alapon kék betűk:
MC.

1980

1980

1880 körül

2016.6.1

2016.6.2

cukorsüvegek, Petőházi Cukorgyár

doboz, Petőházi Cukorgyár

2016.6.3

cukor, Petőházi Cukorgyár

2

Téglalap alakú papírtasakban kristálycukor. A tasak egyik oldalán piros
keretben sárga mezőben kék „M C” betűk, alatta pirossal: „100 ÉVES / A
PETŐHÁZI / CUKORGYÁR”. A másik oldalon azonos keretben és
mezőben kék-fehér cukorsüveg két darab fehér kockacukorral. A bal oldali
cukron: „1880”, a jobb oldalin: „1980”. A süveg alatt: „FINOMÍTOTT /
KRISTÁLYCUKOR”.

2016.7.1

pecsétnyomó

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél. Téglalap alakú, lekerekített sarkú
rézalapon: „A. EYBECK / OEDENBURG”. Alfred Eybeck soproni
fűszerkereskedőé volt.

2016.8.1

pecsétnyomó, monogramos

1

Sárgaréz nyél. Téglalap alakú, lekerekített sarkú rézalapon: R M
monogram.

19. század 2. fele

2016.8.2

pecsétnyomó, monogramos

1

Sárgaréz nyél. Téglalap alakú, lekerekített sarkú rézalapon: J S
monogram.

19. század 2. fele

1

Téglalap alakú plakett. Bal felül: „1940”, alatta jelzés: „DEBRECZENY /
TIVADAR”. Balra lenn: „A / DEBRECENI / FOTOKLUB / NÉGY NEMZET /
KIÁLLITÁSA”. A plakett jobb felét négy, egymást takaró férfiprofil foglalja
el.

1940

19. század vége

2016.9.1

plakett, fotókiállítás

2016.10.1

honvédségi főzőedény, 1876 M

1

Ovális alakú, füllel ellátott edény. Levehető fedőrész. Kezdetben a
gyalogság részére rendszeresítették, majd amikor a gyalogság megkapta
az újabb (1887, 1888, 1892 M) főzőedényeket, akkor átkerült a
lovassághoz.

2016.11.1

postairón

1

Az átlagosnál vastagabb, hengeres kialakítású piros és kék színű ceruza,
amelyet az általános iskolában használtak leggyakrabban. Ezüst színű
felirata: „S-22 POSTAIRÓN 2/19”.

1980 körül

2016.12.1.1

szappan, szállodai

1

Lekerekített élű téglalap alakú, piszkosfehér színű szappan, rajta logó
(ovális mezőben „h”). Pannónia Szállóból.

1980 körül

2016.12.1.2

doboz, szappané

1

Papírdoboz, rajta többször megjelenő felirat logóval: „HungarHotels”.
Pannónia Szállóból.

1980 körül

2016.13.1.1

kitüntetés, Arany Diplomás Pedagógus

1

Négyszög alakú kitüntetés. Arany színű. Jobb felső sarkában kerek logó:
nyitott könyv, jobb lapján „P. / SZ.”, bal lapja előtt égő fáklya. A négyszög
alakú részen felirat: „50 / ÉV / ARANY / DIPLOMÁS / PEDAGÓGUS”.

1980 körül

2016.13.1.2

kitüntetés doboza

1

Szétszedhető, kerek műanyagdoboz. A kitüntetést kivehető nemezanyagra
lehet tűzni. A doboz alja vörös, teteje átlátszó.

1980 körül

2016.14.1.1

kitüntetés, Gyémánt Diplomás Pedagógus

1

Négyszög alakú kitüntetés. Részben arany színű. Jobb felső sarkában
kerek logó: nyitott könyv, jobb lapján „P. / SZ.”, bal lapja előtt égő fáklya. A
négyszög alakú részen, fehér alapon felirat: „60 / ÉV / GYÉMÁNT /
DIPLOMÁS / PEDAGÓGUS”.

1980 körül

2016.14.1.2

kitüntetés doboza

1

Szétszedhető, kerek műanyagdoboz. A kitüntetést kivehető nemezanyagra
lehet tűzni. A doboz alja vörös, teteje átlátszó.

1980 körül

2016.15.1

üdítősüveg, Extra

1

Színtelen üvegből készült, csavart bordázattal díszített. Címkéje maratott:
fehér alapon kék pálmafa és tenger, kék betűkkel: „szénsavas / üdítőital /
EXTRA”. 2,5 dl-es.

1970-es évek

2016.15.2

üdítősüveg, Hüsi

1

Színtelen üvegből készült. Hosszú nyaka bordázattal díszített. Címkéje
maratott: fehér színnel: az ÁFÉSZ címere alatt felirat: „HÜSI / szénsavas /
üdítő / ital”, mellette női arc egy pohár üdítővel. Csatos zárórésszel ,
porcelán kupakkal. 2,5 dl-es. A ’60-as évek elejétől forgalmazták.

1960-as évek

2016.16.1

ajtótábla

1

Téglalap alakú tábla. Fehér alapon kissé domborított fekete betűkkel:
„GONDNOKI LAKÁS”. Két szélén 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1970-es évek

2016.17.1 / 2016

tábla

1

Téglalap alakú farostlemez tábla. Fehér alapon vörös keretben: „A
TANÜZEM TERÜLETÉN / A TANULÓNAK / TILOS! / A DOHÁNYZÁS ÉS
A RÁGÓGUMIZÁS!”.

1970-es évek

2016.18.1 / 2016

pénz, 2 fillér

1

Kerek. Előlap: Szent Korona körül: „MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓPÉNZ”,
alatta: „1893”. Hátlap: leveles ágak közt „2”, alatta: „K B”. A
magyarkeresztúri Baditz-kastély földszintjének 12. helyiségéből került elő.

1893

2016.19.1 / 2016

bélyegző, Soproni Múzeum

1

Esztergályozott, pirosra festett fanyél. Téglalap alakú nyomófelületen
gumi. Felirata: „L. F. M. Helytörténeti / aprónyomtatvány”.

1970-es évek

2016.19.2 / 2016

bélyegző, Soproni Múzeum

1

Esztergályozott, pirosra festett fanyél. Téglalap alakú nyomófelületen
gumi. Felirata: „L. F. M. Helytörténeti / kéziratgyűjtemény”.

1970-es évek

2016.19.3 / 2016

bélyegző, Soproni Múzeum

1

Esztergályozott, pirosra festett fanyél. Téglalap alakú nyomófelületen
gumi. Felirata: „L. F. M. Helytörténeti / dokumentum”.

1970-es évek

2016.19.4 / 2016

bélyegző, Soproni Múzeum

1

Kék műanyagnyél. Téglalap alakú nyomófelületen
„Látogatást tett / a Liszt Ferenc Múzeumban / Sopron”.

1970-es évek

2016.20.1 / 2016

táncrend

1

Két különálló kartonlap, mely sárgaréz csiptetővel van egymáshoz
rögzítve. Hiányos. Fedőlapján: szecessziós színes nyomat: nőnek virágot
adó férfi.

19. század vége

2016.21.1 / 2016

utcanévtábla

1

Fehér alapon fekete keretben és felírással: „MÁJUS 1 TÉR / 25”. Mind a 4
sarkán 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1980 körül

2016.21.2 / 2016

utcanévtábla

1

Fehér alapon fekete keretben és felírással: „ÚJ UTCA”. Mind a 4 sarkán 11 lyuk a rögzítéshez.

1980 körül

2016.22.1 / 2016

nyomódúc

1

Álló téglalap alakú. Fametszet nyomódúca. A Fabricius-ház udvari
homlokzatát ábrázolja. Felirata: „FABRICIUS-HÁZ / SOPRON”.

1970-es évek

2016.23.1 / 2016

névtábla

1

Téglalap alakú. Mélyített, feketére festett betűk: „SÜMEGHY DEZSŐ”.
Mind a 4 sarkán 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1914

1936

gumi.

Felirata:

2016.24.1 / 2016

alumíniumkulacs, 1909 M

1

Lapos, ovális alakú kulacs. Egyik végén gyűrű alakú talp. Másik végéhez
íves átmenettel csatlakozik a hengeres nyakrész, amely vastag peremben
végződik. A kulacstest hátsó lapja kissé homorú, elülső oldalán egy
egyenes és két íves hosszanti bemélyedés. Bemélyítések futnak a kulacs
két oldalán is a nyaktól a talpig. Zárására parafa dugó szolgál, ami
hiányzik. 0,5 literes. Nyakán jelzés: CLOETER / 1914 / MD4. I.
világháborúból.

2016.25.1 / 2016

evőcsésze (csajka), 1934 M

1

Fekvő téglatest alakú edény. Fül. Fedele hiányzik.

1

Felnyitható tetejű, téglatest alakú kartondoboz. Tetején az államcímer
fölött: „MAGY. KIR. DOHÁNYJÖVEDÉK”, a címer alatt: „LEGFINOMABB /
HERCEGOVINAI / SZIVARDOHÁNY”. Oldalán: „KÜLÖNLEGES
GYÁRTMÁNY”. 100 g dohány tárolására.

2016.26.1 / 2016

szivardohány-doboz

1930 körül

2016.27.1 / 2016

szivarkahüvely

1

Keskeny, hengeres szipkarész műanyagból. Tölcsérszerű tartórész
papírból. Aranyszínű, szecessziós ornamentikával díszített. A soproni
Jacoby Adolf és Sándor Szivarkahüvely Gyár terméke.

1910 körül

2016.27.2 / 2016

szivarkahüvely

1

Keskeny, hengeres szipkarész műanyagból. Tölcsérszerű tartórész
papírból, kék színű felirata: „SEMPRONIA / SOPRON”. A soproni Jacoby
Adolf és Sándor Szivarkahüvely Gyár terméke.

1910 körül

2016.27.3 / 2016

szivarkahüvely

1

Keskeny, hengeres szipkarész műanyagból. Tölcsérszerű tartórész
papírból, zöld színű felirata: „SEMPRONIA / SOPRON”. A soproni Jacoby
Adolf és Sándor Szivarkahüvely Gyár terméke.

1910 körül

2016.27.4 / 2016

szivarkahüvely

1

Keskeny, hengeres szipkarész műanyagból. Tölcsérszerű tartórész
papírból, arany színű felirata: „JACOBI / MONOPOL”. A soproni Jacoby
Adolf és Sándor Szivarkahüvely Gyár terméke.

1910 körül

1940 körül

2016.28.1 / 2016

szivarkapapír-doboz

1

Felnyitható tetejű, téglatest alakú kartondoboz. Tetején logó, alatta:
„DIADAL” felirat. Oldalán a felnyitástól elszakadt adójegy. 100 db 60 lapos
kiszerelés
tárolására.
Gyártó:
Magyar
Szivarkapapírés
Szivarkahüvelygyár Rt. Budapest.

2016.28.2 / 2016

szivarkapapír

50

Csomagolásán adójegy, logó, alatta: „DIADAL” felirat. 60 szivarkapapírt
tartalmaz. Gyártó: Magyar Szivarkapapír- és Szivarkahüvelygyár Rt.
Budapest.

1940 körül

2016.29.1 / 2016

államcímer

1

Faragott 1957. évi, ún. Kádár-címer. Falra akasztható. A megyei tanács
használta.

1970-es évek

2016.30.1 / 2016

úttörősíp zsinórral

1

Fehér színű síp, rajta úttörő-jelvény és sípjelek. Vörös színű zsinórral.

1970-es évek

2016.30.2 / 2016

úttörőöv

1

Fém csatrész, rajta úttörő-jelvény. A bőrszíjra két fémakasztó van erősítve.

1970-es évek

2016.30.3.1 / 2016
2016.30.3.2 / 2016
2016.30.3.3 / 2016

úttörő nyakkendő
úttörő nyakkendő
úttörő nyakkendő

1
1
1

Háromszög alakú, vörös színű vászonkendő.
Háromszög alakú, vörös színű vászonkendő.
Háromszög alakú, vörös színű nejlonkendő.

1970-es évek
1970-es évek
1970-es évek

2016.30.4 / 2016

jelvény, őrsvezetői találkozó

1

Kerek bőrlap. A hortobágyi kilenclyukú híd előtt égő fáklya, a lángok
között: „30”. Körben: „DEBRECEN / VII Ö. V. T. 1975”. Felül két helyen
átlyukasztva, a lyukakba bőrszíj van fűzve.

1970-es évek

2016.30.5 / 2016

úttörő ing

1

Fehér vászoning. Hosszú ujjú. Két mellzseb. Fehér gombjain úttörőjelvény. Gyártó: FÉKON Ruházati Vállalat.

1970-es évek

2016.30.6 / 2016

úttörő melljelvény, I. próba

1

Háromszög alakú. Felvarró. Közepén kék mezőben Kádár-címer, szélén
vörös alapon sárga betűkkel: „A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG /
ÜTTÖRŐJE”.

1970-es évek

2016.30.7.1 / 2016

jelvény, EXPRESS

1

2016.30.7.2 / 2016

kitűző, Sopron

3

A KISZ utazási irodájának jelvénye. Földgömb előtt: EXPRESS. Hosszú
tűvel.
Hosszú tűn Sopron város 1971. évi címere.

1970-es évek
1970-es évek

2016.30.7.3 / 2016

jelvény, úttörő

1

Háromszög alakú, préselt jelvény, sarkain 1-1 lyuk a rögzítéshez. Úttörőjelvény alatt: „JÓ TERJESZTÉSI / MUNKÁÉRT A / PAJTÁS”.

1970-es évek

2016.30.7.4 / 2016

jelvény, Zánka

1

Háromszög alakú, alul „levágott” sarkú jelvény. Kék háttér, napkoron alatt
3 stilizált gyerekfigura, alattuk: „ZÁNKA”. Hátoldalán tű a rögzítéshez.

1970-es évek

1970-es évek

2016.30.7.5 / 2016

jelvény, úttörő

1

Kerek, alul háromszögben végződik. Közepén kék mezőben színes Kádárcímer. Körirata aranyszínű alapon vörös betűkkel: „A MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG”. Lenn, vörös mezőben aranyszínű betűkkel:
„ÚTTÖRŐJE”. Hátoldalán tű. Az úttörők viselték ingjükön.

2016.30.7.6 / 2016

jelvény, KISZ

1

Kerek. Középen sporteszközök. Alul: „KISZ”, balra: „TÁBORI”, jobbra:
TÍZPRÓBA”. Hátulján rögzítő tű.

1970-es évek

2016.30.7.7 / 2016

kitűző

1

Kerek. Hosszú tűvel. Kék alapon arany színnel sematikus magasugró alak,
alul félkörívben: „EDZETT IFJÚSÁGÉRT”.

1970-es évek

2016.30.7.8 / 2016

jelvény, Ifjú-határőr

1

Álló téglalap alakú. Háttérben sematikus kilátó, előtérben vörös tábortűz.
Alul zöld mezőben aranyszínű betűkkel: „IFJÚ-HATÁRŐR”. Hátoldalán
rögzítő tű.

1970-es évek

2016.30.7.9 / 2016

kitűző

2

Csúcsára állított rombusz alakú. Hosszú tűvel. Csúcsán ötágú vöröscsillag,
alul nemzeti színek. Középen sematikus alak. Bal szélen zöld mezőben:
„MHS. ÖSSZETETT”, jobb szélen: „HONV. VERSENY”.

1970-es évek

2016.30.7.10 / 2016

jelvény

1

Zászló alakú. Nyelénél zöld növény, virága ötágú vöröscsillag, ennek
közepén: „30”. Zöld mezőben fehérrel sematikus Magyarország, rajta
felirat: „NEM TÉRKÉP / E TÁJ”. Hátulján rögzítő tű.

1970-es évek

2016.30.7.11 / 2016

jelvény, Apolló–Szojuz

1

Kerek. Hátulján rögzítő tű. Közepén fehér és arany színű glóbusz,
közepén: „1975”. Bal szélén vörös, jobb szélén kék félhold. A vörösön:
„СОЮЗ”, a kéken: „APOLLO”. Az 1975. évi Apolló–Szojuz program
alkalmából készült.

1975

2016.30.7.12 / 2016

jelvény, Lenin

1

Átkötött vörös fémszalagon oldalra néző, aranyszínű Lenin-fej.

1970-es évek

2016.30.7.13 / 2016

jelvény, Tábori Úttörő Próba

1

Téglalap alakú, lekerekített sarkokkal. Vörös színű háttér. Felül stilizált
sátor. Alul: „TÁBORI / ÚTTÖRŐ / PRÓBA”. Hátoldalán rögzítő tű.

1970-es évek

2016.30.7.14 / 2016

jelvény, Tábori Úttörő Próba

1

Téglalap alakú, lekerekített sarkokkal. Kék színű háttér. Felül két stilizált
sátor vízparton. Alul: „TÁBORI / ÚTTÖRŐ / PRÓBA”. Hátoldalán rögzítő
tű.

1970-es évek

2016.30.7.15 / 2016

jelvény, Tábori Úttörő Próba

1

Téglalap alakú, lekerekített sarkokkal. Felül stilizált sátor hegy előtt. Alul:
„TÁBORI / ÚTTÖRŐ / PRÓBA”. Hátoldalán rögzítő tű.

1970-es évek

2016.30.7.16 / 2016

jelvény, Tábori Úttörő Próba

1

Téglalap alakú, lekerekített sarkokkal. Felül két stilizált sátor két fenyőfa
között. Alul: „TÁBORI / ÚTTÖRŐ / PRÓBA”. Hátoldalán rögzítő tű.

1970-es évek

2016.30.7.17 / 2016

jelvény

1

Téglalap alakú. Alul aranyszínű csík. Felette világoskék mezőben balra
vörös korong, jobbra stilizált, vörös tábortűz.

1970-es évek

2016.31.1 / 2016

személyi számítógép, C-64

1

Téglatest-formájú, lekerekített sarkú, világosbarna színű, sötétbarna
billentyűzettel. Az 1980-as évek ikonikus computere. Paraméterei: 64
kilobájt memória, 320x200-as felbontás és 16 szín, QWERTY billentyűzet.
Felirata: commodore 64.

1984

2016.32.1 / 2016

vörös zászló

1

Vörösre festett fanyélre vasszegekkel felerősített, téglalap alakú vörös
vászon. Végére rojt van varrva.

1970-es évek

2016.32.2 / 2016

vörös zászló

1

Vörösre festett, vastag fanyélre rajzszegekkel felerősített, téglalap alakú
vörös vászon.

1970-es évek

2016.33.1 / 2016

tábla, őrszoba

1

Fekvő téglalap alakú, felül ívesen kiképzett fatábla. Festett: piros keretben,
fehér alapon fekete betűkkel: „Őrszoba. / Wachzimmer.” Fém akasztóval.

19. század vége

2016.34.1 / 2016

látkép, Fő tér

1

Fekete-fehér színű nyomat Miklós Horváth István grafikájáról. Dávid
Ferenc nevére dedikálva ceruzával.

2013

2013

19. század vége

2016.34.2 / 2016

díszdoboz

1

Fehér színű, álló téglatest alakú, alul nyitható papírdoboz. Teteje
matricával van leragasztva. A matricán „Sopron / Ödenburg” felirat, alóla
két, nemzeti színű cérnaszál lóg le. A doboz közepén Miklós Horváth
István grafikája fut körbe vörös színű nyomatként: Sopron, Fő tér. A
dobozban ugyanez a grafika (Ht.2016.34.1) található.

2016.35.1 / 2016

névtábla, Nessel Károly

1

Hosszúkás, téglalap alakú fémtábla. Szürke alapon domborított, fekete
színű keret és betűk: „Dr Nessel Károly / rendőrfőkapitány.” Utólag
ráfestve: „1896”, ill. 1908”. Két szélén 1-1 lyuk a rögzítéshez.

2016.36.1 / 2016

légoltalmi sisak, 1944 M (?)

1

2016.37.1 / 2016

kisdobos-öv

1

2016.37.2 / 2016

úttörő nyakkendő

1

2016.37.3 / 2016

szögesdrót darabja

1

2016.37.4 / 2016
2016.37.5 / 2016

jelvény, kisdobos
jelvény, úttörő

1
1

2016.37.6 / 2016

jelvény, Ifjú-határőr

1

2016.37.7 / 2016

jelvény, vörös csillag

1

2016.38.1 / 2016

jelvény, egészségügyi

1

Acélból készült, majdnem félgömb alakú, szélesebb peremű sisak. Bélése
hiányzik.
Fém csatrész, rajta kisdobos-jelvény. A bőrszíjra két fémakasztó van erősítve.
Háromszög alakú, vörös színű nejlonkendő. Egyik végére nemzeti színű
szalag van varrva. Középen kék nyomással stilizált tábortűz.
Egy darab szögesdrót a vasfüggönyből. Egyik végén magyar, a másikon
osztrák szalag.
Tűn 1848-as dob. Alja és teteje nemzeti színekkel díszített.
Tűn nemzeti színű zászló, benne stilizált tábortűz.
Álló téglalap alakú. Háttérben sematikus kilátó, előtérben vörös tábortűz.
Alul zöld mezőben aranyszínű betűkkel: „IFJÚ-HATÁRŐR”. Hátoldalán
rögzítő tű.
Domborított, ötágú vörös csillag. Hátoldalán két fémszál a rögzítéshez.
Közepén fehér mezőben bronz színű fej (Semmelweis Ignác), fölötte:
„HŰSÉGGEL”. Alul kék mezőben bronz betűkkel: „A NÉP /
EGÉSZSÉGÉÉRT”. Bronz fokozat.

1944
1970-1980
1980-as évek
1989
1970-1980
1970-1980
1970-es évek
1970-es évek
1970-es évek

2016.39.1 / 2016

jelvény, egészségügyi

1

Közepén fehér mezőben ezüst színű fej (Semmelweis Ignác), fölötte:
„HŰSÉGGEL”. Alul kék mezőben ezüst betűkkel: „A NÉP /
EGÉSZSÉGÉÉRT”. Ezüst fokozat.

1970-es évek

2016.39.2 / 2016

jelvény, egészségügyi

1

Ovális alakú. Közepén sárga mezőben arany színű fej (Semmelweis
Ignác), fölötte: „HŰSÉGGEL”. Alul kék mezőben arany betűkkel: „A NÉP /
EGÉSZSÉGÉÉRT”. Arany fokozat.

1970-es évek

2016.39.3.1 / 2016

plakett, kulturális szemle

1

Kerek. Av: égő fáklya, babérkoszorú, magyar és vörös zászló, körirat:
„KULTURÁLIS SZEMLE 1962”. Rev: babérkoszorú körben, felül középen
piros színű líra. Középen: „SÁROSPATAKI DIÁKNAPOK / MŰVÉSZETI
BEMUTATÓJA”.

1962

2016.39.3.2 / 2016

plakett doboza

1

Vörös színű papírral bevont kartondoboz. Belül vörös színű műselyemmel
bevont tartórész a plakett számára; felül fehér párnarész.

1962

1970-1980

2016.39.4.1 / 2016

kitüntetés, Kiváló Munkáért

1

Háromszög alakú, vörös színű, szélein nemzeti színű sávokkal díszített
szalagon ötágú vörös csillag lóg. A csillag közepén fehér mezőben arany
betűkkel: „KIVÁLÓ / MUNKÁÉRT”. A csillagon babérkoszorú, alján Kádárcímer. A szalagon gyógyszerészeti jelvény (kehelyre csavarodó kígyó).

2016.39.4.2 / 2016

kitüntetés doboza

1

Piros színű műanyagdoboz, belül plüssbélés a kitüntetés számára.

1970-1980
1980 körül
1980 körül

2016.40.1.1

plakett, társadalmi munkáért

1

Kerek plakett. Av: gyöngykörön belül a Tűztorony látható az Előkapu felől.
Rev: négysoros felirat: TÁRSADALMI / MUNKÁÉRT / SOPRON VÁROS /
TANÁCSÁTÓL

2016.40.1.2

plakett doboza

1

Vörös színű papírral bevont fadoboz. A plakett vörös színű műselyembe
ágyazott, a másik felén fehér színű, műselyem párna.

2016.40.2

kitüntetés, Kiváló Társadalmi Munkás

1

2016.40.3

Kádár-címer

1

2016.40.4

Honvédelmi Érdemérem

1

Háromszög alakú, fehér színű, szélein nemzeti színű sávokkal díszített
szalagon kerek, arany színű kitüntetés lóg. Av: babérkoszorúban „25” alatt
két, egymáson keresztbe fektetett puska. Fenn, középen Kádár-címer.
Rev: „HONVÉDELMI / EMLÉKÉREM”.

1970-es évek

2016.41.1

jelvény, úttörő

1

Kerek, alul háromszögben végződik. Közepén kék mezőben színes Kádárcímer. Körirata aranyszínű alapon vörös betűkkel: „A MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG”. Lenn, vörös mezőben aranyszínű betűkkel:
„ÚTTÖRŐJE”. Az úttörők viselték ingjükön. Tűje hiányzik.

1970-es évek

2016.41.2

kitüntetés, Kiváló Társadalmi Munkáért

1

Kerek. Közepén ötágú vörös csillag, melyet zöld babérkoszorú keretez.
Középen fehér mezőben arany színű betűkkel: „KIVÁLÓ / TÁRSADALMI /
MUNKÁRÉRT”.

1970-es évek

Nemzeti színű fémszalagról arany színű ötszög lóg. Az ötszög közepén
Magyarország térképe. Fölötte: „KIVÁLÓ”, alatta: „TÁRSADALMI
MUNKÁS”.
Színes államcímer.

1980 körül
1970 körül

2016.42.1

2016.43.1

2016.44.1

2016.44.2

2016.44.3

2016.44.4

transzparens, felvonulási

irattartó mappa

Jubileumi Emlékérem, bronz fokozat

Jubileumi Emlékérem, bronz fokozat

Katonai Jubileumi Emlékkereszt

Katonai Érdemérem (Signum Laudis)

1

Esztergályozott, hosszú fanyélen álló téglalap alakú fatábla. A táblán
Losonczi Pál (1919–2005), a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
elnökének (1967–1987) nyomtatott, kasírozott profilja. A soproni
egyetemisták felvonulásán használták.

1970-es évek

1

Álló téglalap alakú, kartonpapírból készült, zöld színű bársonnyal bevont
mappa. Belül irattartó zsinór. 1897. május 23-án ebből szavalta el Kugler
Lajos Dóczi Lajos művét (Alkalmi óda a soproni Széchenyi-szobor
leleplezésére).

1897

1

Háromszög alakú vörös selyemszalagon kerek bronzérem. Av: Ferenc
József
profilja
körül
latinul:
„FRANC•IOS•I•D•G•IMP•AVSTR•REX•BOH•ETC•AC•AP•REX•HVNG”.
Rev: keretbe foglalt, latin nyelvű szöveg: „SIGNVM / MEMORIAE”, amit
tölgyfa és babérkoszorú foglal körül. Felette félkörívben évszámok:
MDCCCXLVIII – MDCCCXCVIII”. Ferenc József alapította trónra
lépésének 50. évfordulója alkalmából. Rhomberg Alfréd kapta.

1898

1

Háromszög alakú vörös selyemszalagon kerek bronzérem. Av: Ferenc
József
profilja
körül
latinul:
„FRANC•IOS•I•D•G•IMP•AVSTR•REX•BOH•ETC•AC•AP•REX•HVNG”.
Rev: keretbe foglalt, latin nyelvű szöveg: „SIGNVM / MEMORIAE”, amit
tölgyfa és babérkoszorú foglal körül. Felette félkörívben évszámok:
MDCCCXLVIII – MDCCCXCVIII”. Ferenc József alapította trónra
lépésének 50. évfordulója alkalmából. Rhomberg Alfréd kapta.

1898

1

Fehér alapszínű, vörös, hosszanti sávval díszített mellszalagon aranyozott
bronz talpas kereszt. A kereszt szárai között babérkoszorú-ívek. Av: a
kereszt közepén kiemelkedő korong, rajta Ferenc József domborított
profilja, bal oldalán: „FRANC. IOS. I.” felirat. Rev: a nem kiemelkedő
központi korongon domborítva: „1848 / 1908”. Ferenc József alapította
trónra lépésének 60. évfordulója alkalmából. Rhomberg Alfréd kapta.

1908

1

Vörös mellszalagon aranyozott bronz, kerek érem. Az érem tetején a
császári korona kicsinyített mása. Av: Ferenc József babérkoszorús
domborított
feje,
latin
körirata:
„FRANCISCVS•IOS•I•D•G•IMP•AVST•REX•BOH•ETC•ET•REX•APOST•H
VNG.” Rev: szélén gyöngysor, közepén: „SIGNVM / LAVDIS”. A feliratot
balról babérlevelekből, jobbról tölgyfalombból álló, felül nyitott, alul
szalaggal összekötött koszorú övezi. Ferenc József alapította. Rhomberg
Alfréd kapta.

1910-es évek

2016.45.1

dohánytartó doboz

1

Felül nyitható, téglalap alakú, aranyszínű fémdoboz. Fedőlapján pipázó,
turbános, kaftános álló török alak. „Sultan / Flor / TÖRÖK PIPADOHÁNY”.
Elülső és két oldallapján: „MAGYAR KIRÁLYI / DOHÁNYJÖVEDÉK /
KÜLÖNLEGESSÉGI GYÁRTMÁNY” és államcímer. Elülső és hátulsó
lapján 2-2 szellőzőlyuk. Gyártó: Magyar Fémlemez-Ipar R. T. Budapest.

2016.46.1

palatábla

1

Téglalap alakú, sarkain lekerekített fakeretbe helyezett tábla. Egyik oldalán
négyzetrácsos, a másikon vonalas beosztás. Tetején, középen
átlyukasztva.

1930-as évek

2016.47.1

pecsétnyomó, evangélikus konvent

1

Esztergályozott,
feketére
festett
fanyél,
ovális
rézalapon:
EVANGELISCHER / KIRCHEN CONVENT / IN OEDENBURG.

19. század vége

2016.48.1

doboz / gyógyszeres

1

Gyufásdoboz-szerű kialakítású. Címkéjén aranyszínű keretben, fehér
alapon lila felirat: „DOBSA MIHÁLY / „ANGYAL” GYÓGYSZERTÁRA /
SOPRON, VÁROSHÁZ-TÉR 6. / TELEFON 567.”. Bal oldalt álló oroszlán.
Tintával rávezetett feljegyzés szerint láz elleni kúpot tároltak benne.

1941

1939-1945

1900 körül

2016.49.1

névtábla / Magyar Élet Pártja

1

Fekvő téglalap alakú tábla. Szürke alapon enyhén domborított fekete
betűk: „MAGYAR ÉLET PÁRTJA”, felette színes pártlogó (nemzeti színű
pajzs, zöld hármashalmon aranyszínű kettős kereszt, a halom előtt „M” és
„É” betűk). Pártiroda faláról való.

2016.50.1

bélyegző, Nemzeti Parasztpárt

1

Vörösre festett, esztergályozott fanyélre ragasztott
„NEMZETI PARASZTPÁRT / Soproni / Szervezete”.

2016.51.1

bélyegző, nemeskéri tsz

1

Festetlen, esztergályozott fanyélre ragasztott téglalap alakú gumin:
„PETŐFI / Mezőgazdasági Termelőszövetkezet / NEMESKÉR MNB 706”.

2016.52.1

pecsétnyomó

1

Feketére festett, esztergályozott
nyomófelületen: „HLAWACEK”.

2016.53.1

pecsétnyomó, jezsuita

1

Feketére festett, esztergályozott fanyélen ovális alakú sárgaréz
nyomófelületen: a jezsuiták címere (feszület alatt „IHS” és három szeg).

19. század közepe

2016.54.1

bélyegző, közellátási

1

Vörösre festett, esztergályozott fanyélre téglalap alakú szivacs, arra pedig
téglalap alakú gumi van ragasztva. A gumin: (bal és jobb oldalon
egyaránt): „Sopron / 104 dkg / cukor”.

1944

2016.55.1

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, esztergályozott fanyélre kerek szivacs, arra pedig
kerek gumi van ragasztva. A gumin: „Sopron Thj. Város Elsőfokú
Közigazgatási Hatósága”. A címer hiányzik középről, eltávolíthatták.

1945

2016.56.1

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, esztergályozott fanyélre kerek szivacs, arra pedig
kerek gumi van ragasztva. A gumin: „Belügyminiszter alá rendelt városi
számvevőség / SOPRON”.

1940 körül

fanyélen

ovális

kerek

alakú

gumin:

sárgaréz

1945
1959
19. század vége

2016.57.1

bélyegző

1

Festetlen, lakkozott, esztergályozott fanyél. Téglalap alakú nyomófelületre
szivacs, arra pedig gumi van ragasztva. A gumin: „Sopron Városi Tanács
Végrehajtóbizottsága / Előadó: Érkezett: / Melléklet: Rendszám:”. Az első
sor után kikapart sor nyoma látszik.

2016.58.1

bélyegző

1

Feketére festett, esztergályozott fanyél. Kerek nyomófelületre ragasztott
kerek gumin: körben: „Sopron város és vármegye jármű ügyi”, középen:
„Biztosa”.

1919

2016.59.1

nyomódúc

1

Álló téglalap alakú. Fametszet nyomódúca. Csukott, vastag könyv, rajta
kehely. Alatta felirat: „A SOPRONI / VÁROSI / MÚZEUM / KÖNYVE”.

1930-as évek

2016.60.1

hűtőmágnes

1

Fekvő téglalap alakú. Fehér alapon zöld Magyarország-térkép, rajta felirat:
„ORSZÁGOS / NÉPSZAVAZÁS / 2016.10.02.”. Az ún. kvótaellenes
népszavazás alkalmával kapták az első szavazók.

2016

1

Fekvő téglalap alakú. A FIDESZ-KDNP kampánya az ún. kvótaellenes
népszavazás alkalmából. Narancssárga alapon: „NÉPSZAVAZÁS
OKTÓBER 2. / A KÉNYSZERBETELEPÍTÉSRŐL / MONDJUNK /
NEMET!” Jobbra lenn a két párt logója.

2016

1916

2016.60.2

hűtőmágnes

1960 körül

2016.61.1

vashonvéd

1

A hársfából készített honvédszobrot 1916. június 22-én állították fel a
városházán. A soproni 18. gyalogezred egyik honvédjét formázza meg. A
Rokkant-Gyámolitó-Egyesület javára megvásárolt, majd a katona testébe
vert vasszegekkel a hadiárvákat, hadiözvegyek, valamint a rokkant és a
beteg katonákat lehetett támogatni. A több tízezernyi bevert szeg miatt
alakult ki a „vashonvéd” elnevezés. Kb. 27 ezer db bevert szeggel és 135
db réztáblával (adományozók nevével).

2016.62.1

emléktárgy, soproni

1

Dombormű. Soproni látkép. Előtérben a nagy rondellával, a városfallal és
a Szent György-templom tornyával. Felül két lyuk falra akasztás céljából.
Bal felül: "SOPRON" felirat.

1970 körül

1

Kék selyemanyagon ezüst hímzéssel tölgy-, babér- és pálmalevelek. Egyik
végén aranyhímzésű címer és felirat: "JULIE FÜRSTIN VON
LIECHTENSTEIN", a címer két oldalán: "18 / 50". A másik végén kettős
hercegi címer: "MORIAMUR PRO REGE NOSTRO". Ezüst zsinóron két
bojt. Középen csokorba kötve. A Nádasdy-huszároké volt.

1850

1

Kék selyemanyagon ezüst hímzéssel díszít. Egyik végén aranyhímzésű
korona alatt két címerpajzs és felirat: "ANNA GRÄFIN SCHÖNFELD GEB.
GRÄFIN PÁLFFY". A másik végén évszám: 1850. Ezüst-kék zsinóron két
bojt. Középen csokorba kötve. A Nádasdy-huszároké volt.

1850

2016.63.1

2016.63.2

zászlószalag

zászlószalag

2016.64.1

iratláda, beledi telkesgazdák

1

Felülnyitható, fémzárral ellátott faláda. Két oldalán egy-egy vasfogantyú.
Belül külön rekesz. Előlapján fehér festéssel felirat: „A B. H. E. /
telkesgazdák / iratai”. A herceg Esterházy család beledi telkesgazdáinak
iratládája volt.

19. század 2. fele

1930 körül

2016.65.1

diáksapka

1

Magas peremű, kartonnal merevített, sötétkék színű, hosszúkás alakú
sapka. Bal oldalt elől nemzeti színű szalag. Elején sárgaréz, zománcozott
jelvény. A jelvény felső részén lila mezőben aranyszínű kettős kereszt,
alsó részén fehér mezőben I M L betűk. Az Isteni Megváltó Leányai Polgári
Leányiskola tanulói használták.

2016.66.1

sapkaszalag, legénységi tengerész

1

Hosszú, keskeny, fekete színű szalag. Aranyszínű betűkkel varrott felirat:
„S. M. S. VIRIBUS UNITIS”. A hajón szolgáló legénység sapkaszalagja
volt.

1911 körül

2016.67.1

gallér, legénységi tengerész

1

Téglalap alakú, a nyak számára kivágott, gomblyukakkal ellátott gallér.
Sötétkék színű, három oldalán három párhuzamos fehér csíkkal díszítve.
Belső fele fehér színű. Bélyegző: „K. U. K. / M. D. A. / 1917’”.

1917

2016.68.1

gallér, legénységi tengerész

1

Téglalap alakú, a nyak számára kivágott, gomblyukakkal ellátott gallér.
Sötétkék színű, három oldalán négy párhuzamos fehér csíkkal díszítve.

1910-es évek

2016.69.1

kisdobos síp

1

2016.69.2

kisdobos nyakkendő

1

2016.70.1

úttörő nyakkendő

2

Háromszög alakú, vörös színű nejlonkendő. Rajta varrott, téglalap alakú
nejloncímke: fehér alapon körben zöld betűkkel: „JÓ ÚTTÖRŐ
MUNKÁÉRT”, középen: nemzeti színű: „25”, lenn úttörő logó.

1970-es évek

2016.70.2

úttörőöv

1

Fém csatrész, rajta úttörő-jelvény és "ELŐRE" felirat. A szíjra két
fémakasztó van erősítve.

1970-es évek

2016.70.3

úttörő felvarró

1

Világoskék alapon varrott ábra: sárga keretben előtérben kék-sárga sátor,
mögötte úttörő- és vörös zászló, a zászlórúdon kék alapon sárgával:
„CSILLEBÉRC”.

1970-es évek

2016.71.1

sarkantyú, báli

2

U alakú ív, közepén kissé felfelé álló karon kis fémgomb. Az U belső
oldalán hegyes szögben végződik, ezzel erősítették a csizma sarkára.

2016.72.1

lőportartó flaska

1

Körte alakú, bordázott test, hosszabb nyakrésszel. Tetején zárószerkezet
és hengeres kiöntőrész. Rajta cégjelzés: DIXON & SONS. Bal és jobb
oldalán 2-2 rögzítő karika.

19. század vége

2016.73.1

kardcsatlék, tiszti

1

1871M tiszti kardcsatlék, K. u. K. Vörös bőrszalagra rádolgozott
aranyozott, középen fekete csíkkal díszített selyemszalag. Vas és sárgaréz
csatokkal és karikákkal.

19. század vége

Fehér színű síp, rajta úttörő-jelvény és sípjelek.
Háromszög alakú, kék színű nejlonkendő. Egyik végére nemzeti színű
szalag van varrva.

1988
1988

1900 körül

2016.74.1

ellátmányos zsák

1

Nyakrészénél kissé beszűkülő, tetején a záráshoz 10 db sárgaréz
karikával ellátott katonai zsák.

2016.75.1

pecsétnyomó

1

Esztergályozott, feketére festett fanyél, kerek réz nyomófelületen: „M K”
monogram. Mayer Károly fűszeresé (Sopron) volt.

19. század 2. fele

2016.75.2

bélyegző

1

Esztergályozott fanyél, téglalap alakú nyomófelületre gumi van ragasztva,
felirata: „Kargl Ferenc utóda / Sopron, II. Rákóczi F. u. 1.”.

1920-1930 körül

2016.75.3

bélyegző

1

Esztergályozott fanyél, téglalap alakú nyomófelületre gumi van ragasztva,
felirata: „Kargl Ferencz / Fűszer kereskedő / SOPRON”.

1920-1930 körül

1930-as évek

1930-as évek

1914-1918

2016.75.4.1

doboz, pezsgőfürdő tabletta

2

Henger alakú, zöldre festett fémtest. „Velosa / DR. WANDER FÉLE /
PEZSGŐ / FENYŐFÜRDŐ”, alatta mennyiség és ár megjelölése. Gyártó:
„DR. WANDER / GYÓGYSZER ÉS TÁPSZERGYÁR R.-T. / BUDAPEST”.
A dobozon termékleírás és használati útmutató is található.

2016.75.4.2

doboz teteje

2

Henger alakú, fedele enyhén domborított, a dobozra kívülről záródik.
Fedőlapján fenyőág és felirat: „Velosa / PEZSGŐ / FENYŐFÜRDŐ / Dr.
WANDER R.-T. BUDAPEST”.

2016.76.1

nyakkendő / Tűztorony-ábrázolással

1

Lila színű, szürke sávokkal és több Tűztorony-ábrával díszített nyakkendő.
Cégjelzés: CROATIA.

2000 körül

2016.76.2

termékismertető

1

A nyakkendőhöz mellékelt, magyar és német nyelvű, összehajtott
ismertető a városról és a nyakkendő motívumáról, a Tűztoronyról. A város
16. és 17. századi metszeteivel illusztrálva.

2000 körül

2016.76.3

tartótasak, nyakkendő

1

lul és felül nyitható tasak. Előlapján nyakkendő ábrája, mögötte a
„nyakkendő” szó jelenik meg több nyelven. Alul a gyártó CROATIA cég
logója. Hátul magyar, német és horvát nyelvű ismertető a nyakkendő
történetéről.

2000 körül

2016.77.1.1

doboz, hintőpor

1

Henger alakú, világoszöldre festett, ezüst kockamintás és fenyőágakkal
díszített test. Terméknév: „Fluidosan”. Alul gyártó: „„FLUIDOSAN”
BERLIN”. Talpán: „MADE IN GERMANY”.

1930-as évek

2016.77.1.2

doboz teteje

1

Henger alakú, fedelén lyukakkal ellátott, a dobozra kívülről záródik.
Fedőlapján: „MARQUE DÉPOSÉE / Fluidosan / MADE IN GERMANY”.

1930-as évek

2016.78.1

kulacs, I. világháborús

1

Tojásdad alakú, hátoldalán homorított, rövid nyakú, szájánál szélesebb
peremű kulacs. Felső része szürke, alsó fele fekete színű. Német
gyártmány.

1917-1918

1

Zöld színű üvegből készült. Nyakán és előlapján termékcímke. A termék
neve: „Soproni / KLASSZIKUS VILÁGOS SÖR”. Hátoldalán
termékinformáció. Gyártó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron. 0,5
literes.

2016.79.1

sörösüveg / soproni

2016

2016.79.2

sörösüveg / soproni

1

Barna színű üvegből készült. Nyakán és előlapján termékcímke. A termék
neve: „Soproni / KINIZSI / MINŐSÉGI VILÁGOS SÖR”. Termékinformáció.
Gyártó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron. 0,5 literes.

2016

1987

1983

2017.1.1

emléktárgy, soproni naptár

1

Téglalap alakú fehér vászon, rajta feketével nyomva: Fő téri részlet
(Storno-ház, Tűztorony, Gambrinus-ház). Alatta pirossal: Sopron / Stornoház a Tűztoronnyal. Alatta feketével: 1987. A naptár feketével és pirossal
nyomott. Fehér zsinórakasztóval és fémmerevítő rudacskával.

2017.2.1

papírpénz, 50 forint

1

Barna színvilágú. Előoldali kép: Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc
portréja. Hátoldali kép: kuruc-labanc csatajelenet (ismeretlen festő).

2017.3.1

szivardoboz, LEHEL

1

Felül nyitható, lapos téglalap alakú doboz. Előlapján fekete felirat:
„LEHEL / 5 DRB SZIVAR”. A felirat felett Lehel-kürtje és magyar állami
címerpajzs.

1948-1949

2017.3.2

szivardoboz, PALOTÁS

2

Felül nyitható, lapos téglalap alakú doboz. Előlapján piros felirat:
„PALOTÁS / 5 DRB SZIVAR / Dohányjövedék”. Középen magyar állami
címerpajzs. A címer alatt téglalap alakú kivágat, átlátszó műanyaglappal
takarva.

1948-1949

2017.4.1

szivardoboz, CSONGOR

1

Kettényitható, lapos téglalap alakú doboz. Belül tartórész. Előlapján kék
felirat: „CSONGOR / SZIVAR / 20 DB”. Kék logó: háromszög alakú,
felirata: „MAGYAR DOHÁNYIPAR 20 SZIVAR”.

1950 körül

2017.4.2

szivardoboz, CSONGOR

1

Kettényitható, lapos téglalap alakú doboz. Belül tartórész. Előlapján kék
felirat: „CSONGOR / SZIVAR / 20 DB”. Kék logó: háromszög alakú,
felirata: „MAGYAR DOHÁNYIPAR 20 SZIVAR”. Elülső lapján piros
matrica: „NIKOTEX”. Zárjegy, információkkal.

1950 körül

1950 körül

2017.4.3

szivardoboz, CSONGOR

1

Kettényitható, lapos téglalap alakú doboz. Belül tartórész. Előlapján piros
felirat: „CSONGOR / SZIVAR / 20 DB”. Piros logó: háromszög alakú,
felirata: „MAGYAR DOHÁNYIPAR 20 SZIVAR”. Hátlapján logó:
„ÉLELMEZÉSI MINISZTÉRIUM / MAGYAR DOHÁNYIPAR /
LÁGYMÁNYOSI DOHÁNYGYÁR”.

2017.5.1

gyufásdoboz

2

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„KOLORÁDÓBOGÁR! Ha meglátod jelentsd a Tanácsnak.”
Burgonyabogár és lárvájának ábrája.

1950 körül

2017.5.2

gyufásdoboz

2

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén: „Jól
jársz / HA HIZLALÁSI SZERZŐDÉST KÖTSZ!” Malac ábrája.

1950 körül

2017.5.3

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„”SZIKRA” / BIZTONSÁGI GYUJTÓ / GYUFAIPAR”.

1950 körül

2017.5.4

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén: malom
ábrája alatt „SZIKRA / GYUFA”.

1950 körül

2017.5.5

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„SZIKRA / SZEGEDI GYUFAGYÁR”. Középen paprika ábrája.

1950 körül

2017.5.6

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„”SZIKRA” / BIZTONSÁGI GYUJTÓ”. Ára: 24 fillér. Gyártó: „MAGYAR
ÁLT. GYUFAIPARI R. T. / BUDAPEST”.

1940 körül

2017.5.7

gyufásdoboz

2

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„BÉKE / GYUFAIPAR”. Középen gyárak füstölő kéményekkel.

1950 körül

2017.5.8

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„BÉKE / IMPREGNÁLT / BIZTONSÁGI GYUJTÓ / GYUFAIPAR”. Ábrák:
búzakalász, ötágú vörös csillag.

1950 körül

2017.5.9

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„Piacokon / vásárokon / ÁLLAMI VÁSÁROZÓ / sátraiban / vásároljon!”.

1950 körül

2017.5.10

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„Mindent egy helyen! / ÁLLAMI ÁRUHÁZ”.

1950 körül

2017.5.11

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„Jódozott / asztali / SÓ / megvéd a / golyvától!”.

1950 körül

2017.5.12

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„NEVELJ TÖBB BAROMFIT / TÖBB JUT A PIACRA / SZEGEDI GYUFA
GYÁR”. Középen tyúk csibékkel.

1950 körül

2017.5.13

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén: „A /
takarmánygabona / gyors beadásával / szavazz / AZ ÖTÉVES TERVRE, A
BÉKÉRE”. Ábra: gabonás zsákot cipelő paraszt, háttérben nemzeti zászló.

1950 körül

2017.5.14

gyufásdoboz

1

Téglalap alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén: „Gyors
terménybeadással / a BÉKÉÉRT!”. Középen ábra: terménybeszolgáltató
parasztok lovaskocsival a földművesszövetkezet előtt.

1950 körül

2017.6.1

gyufatartó

1

Vastag papírból készült, középen fémzáróval ellátott gyufatartó. Benne
gyufák. A tartórész dombornyomással díszített: elöl pl. két ágaskodó ló
között líra, hátul: „UNICUM” felirat.

1930 körül

1960 körül

1960 körül

2017.7.1

diavetítő

1

Négy lábon álló, vaslemezből készült, lekerekített hátú („púpos”,
„bogárhátú”), transzformátorral egybeépített vetítőgép. Kalapácslakkal
hamvaskék színűre festett. Felfelé nyitható, elfordítható zárral ellátott ajtó
a diafilm behelyezésére (filmtartó fedél). Mögötte és kétoldalt szellőzőrész.
Élességállítója és filmtovábbítója műanyag. 18x24 mm képméretű
filmszalagok vetítésére szolgált.

2017.7.2.1

doboz, diavetítőé

1

Téglalap alakú kartondoboz. Előlapján színes, nyomtatott ábra: diavetítő
és vetített mesejelenet (Jancsi és Juliska). Felirata: „GYÁRTJA
LEMEZÁRUGYÁR / DIA / mesefilm / vetítő”.

2017.7.2.2

dobozfedél, diavetítőé

1

2017.8.1

ágyúgolyó

1

2017.9.1

jutalomérem

1

Kerek. Av: Minerva és Aesculapius egymással szemben álló alakja, köztük
a város címerpajzsa. Rev: körirat: „SOPRONYI IPARMÜ- ÉS
TERMESZTMÉNY KIÁLLITÁSI JUTALOM 1847”. Középen: „WENZEL /
MIHÁL”.

2017.10.1

nejlontáska

1

Téglalap alakú, felül bevágott füllel ellátott nejlontáska. „MAGYAR
TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT / SOPRONI TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT”. A
postapalota ábrája. Alatta a cég elérhetőségi adatai.

2000 körül

2017.11.1

gyufásdoboz

1

Téglatest alakú fadoboz, kitolható tartórésszel. Fedőlapján címkén:
„HÁZTARTÁSÁBAN / CÉLSZERŰ / CSALÁDI GYUFÁT / HASZNÁLNI”.
Alatta ábra: égő gyufaszál.

1950 körül

2017.12.1

papírszalvéta

1

Fehér papírszalvéta. Rajta kékkel nyomtatva: tölcséres fagylalt
„FAGYLALTOZÓ / CARPIGIANI”. A Szent György u. 14. alatt működött a
kapualjban.

1990 körül

2017.12.2

papírszalvéta

1

Fehér papírszalvéta. Rajta színessel nyomtatva: logó és „CITY GRILL”. A
Várkerület 102. alatt működött. Hátoldalán a budapesti üzletek felsorolása.

1990 körül

2017.12.3

papírszalvéta

1

Fehér papírszalvéta. Rajta színessel nyomtatva: kéményseprő figurája,
fölötte: „BÚÉK”.

1990 körül

2017.12.4

papírszalvéta

1

Fehér papírszalvéta. Rajta színessel nyomtatva: napernyő, pohár,
mosolygó nap.

1990 körül

2017.12.5

papírszalvéta

1

Fehér papírszalvéta. Rajta zölddel nyomtatva: TOTO és LOTTO feliratú
logók, „Megvette már az e hetit?”.

1990 körül

1

Két hosszú, keskeny, sárga színű, szélein fekete csíkokkal díszített öv.
Sárgaréz bújtató, rajta a kétfejű császári sas domborított képe, mellén: „F
J I”. Az öv mindkét végén fa bojttartó található, melyet sárga szövettel
vontak be. Rajtuk hímzés: egyik oldalon „F J I”, a másikon kétfejű császári
sas. Bojtjai fekete sárga és fekete sodrott szálakból készültek.

19-20. század fordulója

2017

1930 körül

2017.13.1

tiszti szolgálati öv, 1836/49 M

A dobozra kívülről záródik.
Gömbölyű vasgolyó. 2 fontos. Dán gyártmány a harmincéves háború
korából. Csobánc váránál került elő.

2017.14.1

soproni sörösüveg

1

Barna színű üvegből készült. Nyakán és előlapján termékcímke. A termék
neve: „Soproni / IPA / ÓVATOS DUHAJ / SZŰRETLEN
FELSŐERJESZTÉSŰ / SÖRKÜLÖNLEGESSÉG”. Hátoldalán
termékinformáció. Gyártó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron. 0,5
literes.

2017.15.1

cégér, Sosztarits mészáros

1

Ovális alakú kartonpapíron aranyozott keretben dombornyomással, sötét
alapon fehér betűkkel: „SOSZTARITS ANDRÁS / HENTES / ÉS
MÉSZÁROS / SOPRON, Telefon: 168”. Gyártó: „„HULLÁM”
PAPIRÁRUGYÁR R. T. BPEST, ARADI-U. 14.”

1960 körül
1618-1648

1847

2017.16.1

plakett, Széchenyi Regatta

1

Falapon téglalap alakú fémlap. Rajta balra nádas, középen vitorlás hajó.
Az orrvitorlán: „M / TS / T”, a hátsó vitorlán: „FERTŐI / VITORLÁS /
SZÖVETSÉG”. Alul: „SZÉCHENYI REGATTA 1976”.

1976

1982

2017.16.2

plakett, vitorlásport fejlesztéséért

1

Falapon kerek, préselt vörösréz lemez. Rajta Fertő tavi részlet (cölöpös
ház, két vitorlás, nádas, két madár, napkorong felhővel), Felül ívesen:
„FERTŐ-TAVI VITORLÁS SZÖVETSÉG”. A falapon alul téglalap alakú
préselt vörösréz lemez, azon felirat: „A VITORLÁS SPORT /
FEJLESZTÉSÉÉRT / 1957–1982”.

2017.17.1

plakett, SOPRONI SE

1

Kerek, préselt alumíniumlap. Rajta dombornyomással kép: két bokszoló a
ringben, alul városcímer és „SOPRONI SE” felirat.

2017.18.1

emléktárgy

1

Kerek, tálka alakú. Alján körirat: „75 ÉVES A MAGYAR MODELLEZÉS
1909–1984”. Középen repülő, hajó és autómodell ábrája.

1984

2017.19.1

bélyegző

1

Esztergályozott, festetlen fanyélen téglalap alakú nyomófelület. Rajta
gumin: vitorlás sematikus alakja, felette: „’92”, alul: „6. VB / SOPRON”.

1992

2017.20.1

emlékzászló

1

Piros szélű, fehér színű egyenlő szárú háromszög. Rövidebbik oldalán
merevítés és zsinór. Egyik oldalán „SOPRON” felirat alatt Tűztorony
ábrája. A másik oldalon a város 1340. évi címere.

1990 körül

2017.20.1

emlékzászló

1

Piros szélű, fehér színű egyenlő szárú háromszög. Rövidebbik oldalán
merevítés és zsinór. Egyik oldalán „SOPRON” felirat alatt Tűztorony
ábrája. A másik oldalon a város 1340. évi címere.

1990 körül

2017.20.1

emlékzászló

1

Piros szélű, fehér színű egyenlő szárú háromszög. Rövidebbik oldalán
merevítés és zsinór. Egyik oldalán „SOPRON” felirat alatt Tűztorony
ábrája. A másik oldalon a város 1340. évi címere.

1990 körül

1

Műanyag tokban pajzsformájú papírlap. Egyik oldalán piros-fehér háttér
előtt Tűztorony és „SOPRON” felirat. A másik oldalon nemzeti színű sávok.
Logó és felirat: „III. BARÁTSÁG-REGATTA / SOPRON”. Piros akasztó
zsinór.

1987

1987

1990 körül

2017.20.2

emlékzászló

2017.20.3

emlékzászló

1

Műanyag tokban pajzsformájú papírlap. Egyik oldalán piros-fehér háttér
előtt Tűztorony és „SOPRON” felirat. A másik oldalon nemzeti színű sávok.
Logó és felirat: „II. NEMZETKÖZI / MODELL / REPÜLŐNAP / SOPRON,
1987. jun. 6–7. / MHSZ”. Piros akasztó zsinór.

2017.20.4

emlékzászló

1

Műanyag tokban pajzsformájú papírlap. Egyik oldalán fehér háttér előtt kék
Tűztorony és „SOPRON” felirat. A másikon logó (vitorlás, a vitorlán „1957”)
és felirat: „FERTŐ TAVI VITORLÁS SZÖVETSÉG”. Kék-fehér akasztó
zsinór.

1980 körül

2017.20.5

emlékzászló

1

Pajzsformájú papírlap. Fekete alapon sárgával: „MHSZ / Körrepülő
modellek / XII. / DUNÁNTUL BAJNOKSÁGA / SOPRON / 1968. X. 6.”
Felül sárga akasztó zsinór.

1968

1971

2017.20.6

emlékzászló

1

Fehér szélű, egyenlő szárú háromszög. Egyik oldalán kék alapon feketefehér Tűztorony. Jobb felül logó: nemzeti színű háttér, sematikus sátor;
körirat: „MAGYAR CAMPING és CARAVANNING CLUB 1965”. Fenn,
középen: "SOPRON / 1971. V. 28–31." Hátoldalán: szürke alapon osztrák,
lengyel és magyar színek. „I. / D. C. R.”

2017.20.7

emlékzászló

1

Fehér szélű, egyenlő szárú háromszög. Egyik oldalán kék alapon
„Neusiedler See” felirat, alatta egy-egy színes ruszti (Rust), nezsideri
(Neusiedl a. See) és meggyesi (Mörbisch a. See) részlet. Hátoldalán
Burgenland címere és színei (piros, sárga).

2017.21.1

vándordíj

1

Műmárvány talapzaton két-két rézhenger és műmárvány lap, majd
tölgyleveles ágat formáló, nyújtott S-lakú sárgaréz rész. Ennek közepén
műanyag plakett „1989” évszámmal. Legfelül trébelt, keskeny peremű
sárgaréz kehely. A talapzaton műanyag vitorlás hajó és írástábla:
„BARÁTSÁG-REGATTA” / Wanderpokal / gestiftet von den österr. /
Seglern”. Fertő tavi rádióirányítású hajómodell-verseny vándordíja.

2017.22.1

fénykép

1

Üvegezett fakeretben nagyméretű fotó. Egészalakos női kép (amatőr
színjátszó?). Jobbra lenn jelzés: „M. Rupprecht” (Rupprecht Mihály).

1970 körül

1989

19. század vége

2017.23.1

családi tabló

1

Üvegezett fakeretben a Felkl család 9 tagjának mellképe. A fényképek
virágmintás akvarellel díszített kartonlapból, stilizált levélmintás keret
mentén kivágott ablakokban helyezkednek el. A hátoldalon Karner Mátyás
soproni képkeretező cédulája.

2017.24.1

portré, ismeretlen

1

Üvegezett fakeretben színes nyomat. Ősz, szakállas, kopaszodó,
sötétruhás, idős férfi ülő, félalakos portréja. Vörös színű, magas támlájú
szék. A háttérben zöld függöny és oszlop részlete.

2017.25.1

fénykép

1

Fakeretben. Szecessziós mintájú, ovális kivágású paszpartúban katonai
egyenruhás férfi utólag színezett fényképe. Müller Theobald (1871–1921)
ezredes, 76. gyalogezred.

1910 körül

2017.26.1.1

postaláda

1

Fehérre mázolt, vaslemezből készült, kulccsal ellátott, alul és felül áttört,
préselt levélmotívumokkal díszített. Alsó része ráccsal ellátott. Egyszárnyú
ajtó, levéldíszes sarokvasakkal. Korábban okkerszínű volt.

1910 körül

2017.26.1.2

kulcs

1

Vaskulcs egyszer ívelt tollal. A postaládához tartozik.

1910 körül

1880 körül

19. század vége

2017.27.1.1

irattartó henger

1

Világos horganylemezből készült, henger alakú tok. Felül fémfül a fedél
zárásához. Testén szakadt papírcímke, mely szerint Szombathelyről
küldtek térképeket benne Sopron vármegye közigazgatási albizottságának.

1920 körül

2017.27.1.2

fedél

1

Világos horganylemezből készült, henger alakú fedél. Az irattartóra kívülről
záródik. Zárópánttal van ellátva.

1920 körül

1910 körül

2017.28.1

adománygyűjtő persely

1

Álló téglatest alakú, alul és felül vékony peremmel ellátott vaslemez
persely, bordós-barnára zománcozva. Előlapján jobbra fenn kivágás a
pénz bedobására. Előlapján fehér felirat: „ADAKOZZUNK / A /
VAKOKNAK.”, illetve: „VAKOKAT GYÁMOLÍTÓ ORSZ. / EGYLET
BUDAPEST”. A pénz kiszedése végett alja kihúzható.

2017.29.1

kő / litográf-

1

Téglalap alakú. „VALLERIE-SCHNITTEN / Superfeinst”. Alatta díszes
keretben az üzem ábrája és felirat: „THEE-BROD / feinst mit Vanille von /
Julius Roth Oedenburg”. A pékség a mai Előkapu 5. alatt működött.

19. század vége

2017.30.1

kávéfőző, UNIPRESS

1

Elektromos kávéfőző. Víztartálya nyolcszögű hasáb alakú. Tetején
műanyag tekerő a tartály tetejének rögzítésére. Alul műanyag fogórésszel
ellátott, levehető kávétartó csésze szűrővel, alul kifolyóval. Gyártó: FTM
(Fémlemezipari Művek Fémtömegcikk Gyáregysége). Típus: Unipress.

1966

2017.31.1

tablókép

1

Nagyméretű, üvegezett, keretezett iskolai tablókép. „A 23. sz. GÉPIPARI
TECHNIKUM 1955-BEN VÉGZETT TANULÓI”.

1955

2017.32.1

katonai távbeszélő, 41 M (TBK-1)

1

Bakelittokban, felhajtható fedéllel. Induktoros készülék. Fő alkatrészei:
kézikészülék, induktor, csengő, vonal, föld- és telepszorítók, kapcsoló
kulcs, villa és telep. Tetején felirat: „VIGYÁZZ! / AZ ELLENSÉG /
LEHALLGAT”. Oldalán forgatókar.

1940-es évek

2017.33.1

súly

1

Tömör vas. Torz kocka-alak, lesarkítva. Fent kettős karika. Hitelesített.

19. század

2017.34.1

súly

1

19. század

2017.35.1

súly, 50 dkg

1

Tömör vas. Csonkakúp alakú. Fent akasztó.
Tömör vas. Henger alakú, tetején fogógomb. Talpán hitelesített.
Domborítva: „50 dkg”.

2017.36.1.1

állvány / patikamérleg

1

2017.36.1.2

patikamérleg

1

2017.36.1.3
2017.36.1.4

tányér, patikamérlegé
tányér, patikamérlegé

1
1

2017.37.1

mérleg, bolti

1

Sárgaréz, többször tagolt oszlop a mérleg tartására. Skála, rajta a gyártó
neve: "FRIGOLA & Co / BRESLAU".
A mérleg hídszerkezete, hosszú mutatóval. Íves tányértartó fémkarokkal.
Hitelesítő jegyekkel.
Sárgaréz, magasabb peremű tányér.
Sárgaréz, lapos tányér.
Egyszerű vaskar. Mindkét végén 3-3 láncon 1-1 kerek pléhserpenyő lóg.
Felül akasztó.

20. század eleje
19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége
19. század vége

2017.38.1.1

társasjáték doboza

2017.38.1.2

játéktábla

2017.38.1.3
2017.38.1.4
2017.38.1.5

dobókocka
játékkorong
játéklap

2017.38.1.6

lőlap

1

Téglatest formájú, levehető fedelű kartondoboz. A fedőlapon színes kép:
térdelő, kezében puskát tartó, úttörőruhás fiú és "ÚTTÖRŐ LÖVÉSZ"
felirat. A fedél két hosszanti oldalán azonos szöveg: "ÚTTÖRŐ LÖVÉSZ"
és MHSZ logó. A fedél belsejében ragasztott nyomtatványon a
játékszabály és a gyártó/forgalmazó adatai. A doboz alsó része papírral
bevont fa, benne tároló rekeszek. "A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában
megjelenteti az MHSZ Országos Központi Lövész és Tömegsport
Osztálya. Összeállította: Sárközi Gyula. Szerkesztette: Szabó István
alezredes. Műszaki szerkesztő: Hámori Imre. A grafika Szenes Róbert
munkája.”

Téglalap formájú. Négybe hajtható, színes, ábrás. 1-60-ig számozott,
csigavonalú mező.
2 Lekerekített sarkú, fehér kocka, fekete jelöléssel.
10 Kerek, lapos, 10 db, különböző színű korong.
50 Különböző tartalmú kérdés-felelet lapok. Magyar nyelvű nyomtatvány.
Magyar nyelvű nyomtatvány. Alsó és felső, 6-6 egyre kisebbedő körű
100
sorozatot tartalmazó lőlap.
1

1970-es évek

1970-es évek
1970-es évek
1970-es évek
1970-es évek
1970-es évek

2017.39.1.1

társasjáték doboza

1

Téglatest formájú, levehető fedelű, vörös kartondoboz. A fedőlapon
"FELELJ / ha / TUDSZ! / oktató társasjáték" felirat. A fedél belsejében
nyomtatványon a játékszabály. A doboz alján kialakított hely a
zsebtelepnek és az izzónak. 1 db sárga és 2 db kék vezeték.

2017.39.1.2

játékkártya

8

Magyar nyelvű, nyomtatvány. Mindegyik lap kétoldalas. Összesen 16
témakör van. Az egyes oldalak mezejének bal oldalán 25 kérdés, jobb
oldalán 25 válasz. Mind az 50 mező átlyukasztott. Gyártó: Péceli KTSZ.

1970-es évek

1

Kartonlap, 50 db kiálló sárgaréz érintkezővel. Tetején vörös színű,
műanyag izzófedél. Hátoldalán az érintkezőkhöz forrasztott huzalok
hálózata. A játék során a kérdező a tapogatóval megérintette a kérdésnél
kiálló érintkezőt és feltette a kérdést. A válaszadás után a másik
tapogatóval megérintette a felelet oldalán lévő érintkezőt. Helyes válasz
esetén az izzó felvillant.

1970-es évek

Téglatest formájú, levehető fedelű kartondoboz. A fedőlapon színes kép:
szobában játszó öt gyerek (földgömb, könyvek, könyvespolc) és
"ÉSZFORGATÓ" felirat. A fedél belsejében ragasztott nyomtatványon a
játékszabály.

1970-es évek

2017.39.1.3

alaptábla

2017.40.1.1

társasjáték doboza

1

2017.40.1.2

játéktábla

1

2017.40.1.3

dobókocka

1

2017.40.1.4

játékbábú

5

Téglalap formájú. Szélein behajtható, színes, ábrás. Közepén forgatható
koronggal („szerencse-kerék”).
Lekerekített sarkú, fehér kocka, lapjain különböző színjelöléssel.
Álló emberi alak: 5 db különböző színű figura. Eredetileg 6 db volt, de
egyik hiányzik.

1970-es évek

1970-es évek
1970-es évek
1970-es évek

2017.40.1.5

2017.41.1

játéklap

tablókép

25

Magyar nyelvű nyomtatvány. „Szerencsekerék lap”.

1970-es évek

1

Téglalap alakú, nagyméretű tabló. Falap, papírral bevonva. Címe:
„SOPRONI CIPÉSZ KTSZ. 1948–1968”. Felragasztott fekete-fehér fotók. 5
db hiányzik. Alul idézet Anatole France-tól (1844–1924): „AZ EMBERI
TÁRSADALMAK MAGASZTOS ALAPJA MINDENKOR A MUNKA!”

1968

1931

2017.42.1

emlékserleg

1

Ezüstözött serleg sárgás színeződéssel. A talp többször profilált. Rajta
körbefutó gyöngysor. Nóduszát keskeny gyűrű alkotja. A kupa alsó része
sima, díszítetlen. Rajta vésett írás: „A / 60 éves Fertőrákosi
Férdidalegyletnek / az / O. M. D. Sz. Soproni Kerülete / 1931. IX. 20.”
Fölötte gyöngysor.

2017.42.2

serleg, versenydíj

1

Ezüstözött serleg sárgás színeződéssel. A talp egyszerű. Nóduszát vastag
gyűrű alkotja. A kupa sima, díszítetlen. Rajta vésett írás: „M. D. E. O. Sz. /
Soproni Dalosbizottságának / versenydíja. / Sopron, 1937. V. 23.” Szája
széles peremű. Talpának alján jelzés: „SCHWERAK / SOPRON”.

1937

1932

2017.43.1

serleg, versenydíj

1

Ezüstözött serleg sárgás színeződéssel. A talp többször profilált. Vaskos
szár. A kupa alsó része sima, díszítetlen. Rajta vésett írás: „Az O. M. D.
Sz. Soproni / Kerületének versenydija / Sopron, 1932. junius hó 5.” Fölötte
körbefutó babérkoszorú domborítva.

2017.44.1

tok, oklevélé

1

Világos horganylemezből készült, lapos, téglalap alakú tok, felül íves
záródással. Fedele két csuklón nyílik és egy pánttal záródik. Belül külön
rekesz a függőpecsét számára.

2017.45.1

termékminta

1

Keskenyedő műanyag hengerre tekert rózsaszínű pamutcérna.
Származás: Graboplast, Fertőszentmiklós.

2017.46.1

emléktábla

1

Fekvő téglalap alakú, fekete színű kőtábla. Rajta aranyszínű betűkkel: „E
HÁZBAN LAKOTT / IV. KÁROLY KIRÁLY / GYERMEKKORÁBAN / 1893.
MÁJ. 1-TŐL 1896. JUN. 27-IG.”

1

Fekvő téglalap alakú, fehér színű kőtábla. Rajta lekopott aranyszínű felirat:
„AZ INTÉZET ÁLLAMOSITÁSÁNAK / 50 ESZTENDŐS JUBILEUMA
ALKALMÁVAL / EMELTÉK AZ ISKOLA VOLT TANULÓI. / 1926. JUNIUS
29-ÉN.” A Széchenyi István Gimnáziumból.

1926

1

Fekvő téglalap alakú, szürke színű kőtábla. Rajta vésett felirat: „EBBEN
AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT / A KOMMUNISTA IFJÚMUNKÁSOK /
MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGÉNEK / SOPRONI SZERVEZETE.”
Alatta kisebb betűkkel: „AZ EMLÉKTÁBLÁT 1967-BEN AZ ORSZÁGOS /
DIÁKNAPOK ALKALMÁBÓL HELYEZTE / EL A KISZ. VÁROSI
BIZOTTSÁGA.” Sarkain 1-1 lyuk a rögzítéshez.

1967

2017.47.1

2017.48.1

emléktábla

emléktábla

19. század
1982

2017.49.1

2017.50.1

2017.51.1

2017.52.1

emléktábla

emléktábla

zsebnaptár

italosdoboz

1

Fekvő téglalap alakú, fehér márványtábla. Rajta vésett, fekete és piros
felirat: „EBBEN A HÁZBAN ALAKULT MEG / 1918-BAN / A
KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJA / SOPRONI SZERVEZETE
/ AZ 50. ÉVFORDULÓ EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA / A VÁROS DOLGOZÓI
NEVÉBEN / A SOPRONI SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT /
PÁRTALAPSZERVEZETE ÉS KOMAROV KISZ SZERVEZETE.”

1968

1

Álló téglalap alakú kőtábla. Rajta vésett felirat: „EMLÉKEZZ
MÁRTIRJAIDRA ÉS / TANULJ ÉLETÜKBŐL.” Alatta bronzplaketten (23 x
17,5 cm) Kellner Sándor jobbra néző domborművű arcképe. Szakál Ernő
alkotása. Alatta felirat: „E HÁZBAN LAKOTT / KELLNER SÁNDOR / A
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SOPRONMEGYEI ÉS / VÁROSI
TELJHATALMU KORMÁNYBIZTOSA.”

1960

1

Álló formátum. Fekete műbőr borító, elöl sárgaréz sarkokkal. Aranyszínű
felirat: „PETŐHÁZI / CUKORGYÁR / 1880”. Belül magyar nyelvű,
nyomtatott naptár 1988. évre, ill. ábécé szerint felosztott regiszter
telefonszámok számára.

1987

1

Álló téglatest alakú, felül nyitható doboz. Elő- és hátlapján színes nyomat
(gyümölcsök) és felirat: „BIO FAUNA / FITT / természetes anyagokból
készült / SZÉNSAVMENTES / ÜDÍTŐITAL / 5 LITER / Gyártja a Soproni
Állami Gazdaság.” Oldallapjain használati útmutató és termékleírás. A
csomagolás Budapesten készült (COLORPLAST).

1980-as évek

1980-as évek

2017.53.1

nejlontáska, AFIT

1

Téglalap alakú, felül két füllel ellátott, fehér nejlontáska. Rajta kék nyomás.
Egyik oldalon: AFIT logója és felirat: „GARÁZSBERENDEZÉSEK /
SOPRONBÓL”. Másikon: kisebb logó és felirat: „AUTÓEMELŐK /
FÉNYEZŐFÜLKÉK / SZEMÉLY- ÉS TEHER- / GÉPKOCSI MOSÓK /
GUMIABRONCS SZERELŐK / AUTÓFELSZERELÉSI / CIKKEK /
MŰSZAKI GUMIÁRUK”, valamint: „AUTÓFELSZERELÉSI / VÁLLALAT” és
elérhetőség.

2017.53.2

fényvisszaverő

1

Kerek, piros prizma alumínium keretben. Két szélén lyuk a rögzítéshez.
Gyártó: AFIT.

1980-as évek

2017.53.3

fényvisszaverő

1

Egyenlő oldalú háromszög alakú piros prizma alumínium keretben.
Hátoldalán két csavar a rögzítéshez. Gyártó: AFIT.

1980-as évek

2017.53.4.1

hidraulika cső

1

Egyenes, rövid gumicső. Egyik végén fém zárórész és csavaranya, a
másikon fém zárórész és L alakú fémcső, mely gyűrűben végződik.
Gyártó: AFIT.

1980-as évek

2017.53.4.2

hidraulika cső

1

Egyenes, vastag gumicső. Mindkét végén karikában végződő fém
zárórész. Gyártó: AFIT.

1980-as évek

2017.53.4.3

hidraulika cső

1

Egyenes, hosszú, vékony gumicső. Öt helyen fémcsatlakozóval ellátva.
Egyik végén csavaranya, a másikon L alakú, gyűrűben végződő lezárás.
Gyártó: AFIT.

1980-as évek

2017.53.5.1

visszapillantó tükör

1

Baloldalra szerelhető, fekete műanyag keretben lévő külső visszapillantó
tükör. Fém rögzítőrész két csavarral. Rajta cégjelzés: „AFIT SOPRON”.

1980-as évek

2017.53.5.2

doboz, visszapillantó tüköré

1

Téglatest alakú, felül nyitható papírdoboz. Elülső, hátsó és fedőlapján
termékmegnevezés, gyártó adatai, AFIT-logó.

1980-as évek

2017.53.6.1

visszapillantó tükör, belső

1

Belülre szerelhető, széles, keskeny, fekete műanyag keretben lévő
visszapillantó tükör. Hátoldalán két gumipánt a rögzítéshez. Rajta
cégjelzés: „AFV SOPRON”.

1987

2017.53.6.2

doboz, visszapillantó tüköré

1

Téglatest alakú, oldalt nyitható papírdoboz. Fedőlapján
termékmegnevezés, gyártó neve: AFV SOPRON.

1987

2017

2017.54.1

söralátét, Soproni IPA

1

Kerek. Egyik oldalán logó (Tűztorony előtt "Soproni" felirat) és felirat: "IPA /
ÓVATOS DUHAJ / ÉPP ANNYIRA KÜLÖNLEGES, / AMENNYIRE
NEKÜNK JÓLESIK". A másik oldalán sörrel teli pohár és sörösüveg,
mellette termékismertető.

2017.55.1

karszalag / Polgári őr

1

Piros-fehér-zöld színű vászonszalag, fekete felirattal:" Polgári őr".
Tintabélyegző: Sz. K. Sopron Város Rendőrfőkapitánya. 133-as sorszám.

1914

2017.55.2

igazoló jegy

1

Magyar nyelvű nyomtatvány, tintával kitöltve: Mayer Géza polgárőr
részére. A városi rendőrfőkapitánytól. 133. sorszám. Heimler Károly
rendőrfőkapitány sk. aláírása, bélyegző. Hátoldalán bélyegző: VI. szakasz.

1914

2017.56.1

bélyegző

1

Esztergált fanyélen ovális nyomófelület. Erre gumi van ragasztva, melynek
felirata: „KAPELLÁRÓ JÓZSEF / órás / SOPRON, Újteleki-utca 13.”

1960 körül

2017.56.2

pecsétnyomó

1

Esztergált, feketére festett fanyélen ovális sárgaréz nyomófelület. Ezen
családi címer.

19. század 2. fele

2017.56.3

bélyegző

1

Esztergált, feketére festett fanyélen téglalap alakú sárgaréz nyomófelület.
Erre gumi van ragasztva, melynek felirata: „Wanitsek.”

19. század 2. fele

2017.56.4

bélyegző

1

Esztergált, feketére festett fanyélen téglalap alakú nyomófelület. Erre gumi
van ragasztva, melynek felirata: „Karoline Wanitsek.”

19. század 2. fele

1

Fekete, felül nyitható doboz. Alsó része papírral bevont fa, teteje
kartonpapír. Fedőlapján aranyszínű német felirat és céglogó: a bécsi J. E.
TINTNER bélyegzőkészítő cég. "HEKTOGRAPHEN- / UND /
KAUTSCHUK-STEMPEL-FABRIK". Elülső lapja lehajtható, rajta
tintapárna.

19. század 2. fele

2017.56.5

bélyegző doboza

2017.56.6

szódásszifon (autosyphon)

1

Kék színű, felfelé keskenyedő hengerszerű szifontest. Ennek szájára
műanyag szifonfej van csavarva. A szifonfej fém nyomókarral és műanyag
kifolyócsővel van ellátva. A szifonfejhez fém patrontartó csatlakozik, benne
üres patron. A szifontestben csőgumi, szifoncső és nívócső.

1970-es évek

1970-es évek

2017.56.7

szódásszifon (autosyphon)

1

Sárga színű, felfelé keskenyedő hengerszerű szifontest. Ennek szájára
műanyag szifonfej van csavarva. A szifonfej fém nyomókarral és műanyag
kifolyócsővel van ellátva. A szifonfejhez fém patrontartó csatlakozik, benne
üres patron. A szifontestben csőgumi, szifoncső és nívócső.

2017.57.1

plakett

1

Egyenlő szárú háromszög. Háttérben a Tűztorony körerkély feletti része.
Előtérben babérkoszorút tartó kar. A torony két oldalán: „1958” / „IX 3–28”.
Alul: „Soproni Ünnepi Hetek”. Balra lenn jelzés: Renner (Kálmán).

1958

2017.58.1

sörösdoboz / soproni

1

Henger alakú doboz. Felül nyitófüllel. A henger palástján terméknév:
"Soproni / IPA / ÓVATOS DUHAJ / Szűretlen felsőerjesztésű /
sörkülönlegesség." Termékleírás.

2017

