
Szakmai beszámoló a felsőszölnöki Bajzek szatócsbolt tárgyairól 

(Felsőszölnök, Templom u. 20.) 
A 3509/01231. számú NKA pályázat 

 

A pályázati támogatás révén megszerzett felsőszölnöki szatócsbolt anyagával a Vasi Skanzen 

leendő boltját rendezhetjük majd be. A most beleltározott anyaggal a 20. század közepének 

falusi boltját tudjuk megidézni a látogatóknak. Ehhez a cukorkás üvegeken át a 

petróleumlámpa cilinderekig és sok más apróságig terjed a tárgyak köre. A még fennmaradt 

számlák, szállítójegyzékek révén pedig bizonyos mértékig a bolt működését is 

rekonstruálhatjuk.  

A bolthoz a Vasi Múzeumfalu (ma: Vasi Skanzen) 2. fejlesztési ütemében egy meszleni 

épületet választottunk ki. Az épületet eddig még nem sikerült megszerezni a majdani 

felépítéshez, de továbbra is keressük ennek a lehetőségét. Az épület kiválasztása előtt több 

egykori boltos lakóházat is megtaláltunk, lefényképeztünk és dokumentáltunk, tehát – 

szükség szerint – majd további lehetőségek is számba vehetők. 

Kiemelkedően szép tárgy a spanyolozott fűszertartó, „borsós”, amely Busits József 

tulajdonaként készült 1832-ben. A gyönyörű lovas huszár figurája mellett különlegesség, 

hogy az egyik hosszú oldalán liba-, majom- és gólya ábrázolás is található. További kutatást 

igényel a tulajdonos és/vagy készítő személyének a bemutatása. 

A felsőszölnöki szatócsbolt műtárgyai a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

Néprajztudományi Osztályán a 16.2.1 – 16.2.187 leltári számokon, valamint az – iratanyag, 

fotók – az osztály adattárában az SNA 2337., SNA 2342 – 2375. tételszám alatt találhatók. 

 

A beszámolóhoz a felsőszölnöki szatócsbolttal és a boltos családdal kapcsolatos információk, 

valamint a tárgyleírások, fényképekkel tartoznak. 

 

  



A felsőszölnöki Bajzek féle szatócsboltról, 

valamint a Bajzek családról 

 

Eredeti tulajdonos: Bajzek Imre, házneve Szabauszki – szabó, szabómester volt, a Békaváros 

településrészről (a padláson találtunk egy varrógépet). 

Később az épületben volt a jegyzőség és egy vegyeskereskedés. A temető felöli oldalon volt a 

jegyzőség, a másik oldalon a bolt. A bejárati ajtón hosszú rolló volt. A ház alatt pince van.  

Horváth Imre volt az utolsó jegyző itt. A két vh. között Csabai József (Alsóberkifalu, horvát 

származású, Csabai András tanító és karvezető öccse). 1954-ben még működött. Az adatközlő itt 

házasodott 1954-ben. 

A vegyeskereskedés tulajdonosa özv. Bajzek Imréné/Leposa Mária (Trdkova/Magasfok), Bajzek Imre 

2. felesége.  

A boltot az 1950-es években államosították. Szabóék albérletben laktak a Rugolski házban (a 

kultúrházzal szemben). Itt volt a 2 vh. között a jegyzőség. Lázár Vilmos jegyző Rugola lányt vett 

feleségül. A felesége háznevét viseli a Rugola ház.  

Az 1950-es években a Kernék (Pékoszki – pékek voltak) házába került a tanács és a vegyesbolt is. 

Bajzek Hugó továbbra is boltosként dolgozott itt, akárcsak szülőházában. Bátyja Emil pedig kézbesítő 

volt a tanácsnál. 

Bajzek Imre első felesége az osztrák Buchberger Margit volt, akitől 2 gyermeke született: Márta és 

Emil. Márta gyermekkorában meghalt. Második feleségétől született: Hugó és Hermina. Emilnek és 

Hugónak nem volt családja. Herminának 3 gyermeke született, egy fiú és két lány. Fia, Schreiner 

Sándor,  és Erzsi leánya már meghalt. Az unokák adták el a házat a jelenlegi tulajdonosnak, aki a 

múzeumnak ajándékozta a tárgyakat. 

 

 

 

 

 

 

  



A felsőszölnöki tárgyak leírása és fotója 

   

Sor-
szám 

Tárgy leírása Tárgy fotója 

1.  16.2.1 Cilinder 

 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm,  talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

2.  16.2.2 Cilinder 

 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

3.  16.2.3 Cilinder 

 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

4.  16.2.4 Cilinder 

 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

5.  16.2.5 Cilinder 

 
 
 
 
 
 
 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 



6.  16.2.6 Cilinder 

 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

7.  16.2.7 Cilinder 

 
 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

8.  16.2.8 Cilinder 

 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

9.  16.2.9 Cilinder 

 
 

Kis méretű, csepp formájú, vékony üvegből készült. 
Petróleumlámpa cilinder. Ép. 

M.: 18,4cm, talp Á.: 3,6 cm, teteje Á.: 2,6 cm 

10.  16.2.10 Falikép 

 

Bolt egészségügyi ellenőrzésének rendelete. Fekete farámában, 
üveg alatt. Ép. 

Sz.:  44,7cm, M.: 34,0 cm,V.: 1,4 cm 

11.  16.2.11 Citral kézfinomító 

 
 
 
 
 
 

Téglány formájú üveg, kis gyűrű formájú , csavaros, bakelit 
kupakkal. Oldalán ezüst alapon, kék felirattal és kerettel: 
„CITRAL (…) /KÉZFINOMITÓ (…) „Ép. 

M.:12,6 cm, Sz.: 6,4 cm, V.: 2,5 cm 



12.  16.2.12 Petrol hajszeszes üveg 

 

Téglány formájú, préselt üveg, rövid oldalán aránylag magas, 
gömbölyű nyakkal, benne fadugóval. Az üveg két rövid oldalán 
az üvegbe préselve: „PETROL EGGER”; „BUDAPEST”. Egyik nagy 
oldalán fehér alapon , barna nyomattal címke” „PETROL 
HAJSZESZ / HASZNÁLATI UTASÍTÁS / ORVOSI RENDELÉSRE (…)”. 
A címke hiányos, szakadt. 

M.:15,5 cm dugóval 16,5 cm ,Sz.: 6,0 cm,V.: 3,5 cm 

13.  16.2.13 Üveg 

 

Több hasábos préselt üveg, tetején csavaros fekete bakelit 
kupakkal. Sárga alapú, zöld feliratú címke : „Wasch-eau de 
cologne (..)”. Borotválkozás utáni arcszesz. 

M.: 11,7 cm, Sz.:5,2 cm, V.: 4,0 cm 

14.  16.2.14 Üveg 

 

Henger formájó fehér préselt üveg kupakja hiányzik , fehér 
alapon fekete feliratos címke: „ K.H.V. Komol Ipari  hajfesték 
(…)”, barna színű . AZ üveg oldalába préselve : „KOMOL”. Ép. 

M.: 9,4 cm, talp Á.: 3,3 cm, száj Á.: 1,4cm 

15.  16.2.15 Üveg 

 

Henger formájú üveg (barna színű) , szűkülő, szögletesre 
préselt nyakkal, fekete csavaros bakelit kupakkal .Körbe futó 
sárga alapu piros címke: „EG GÜ/ Folttisztitóviz (…)”.Ép. 

M.: 11,5 cm ,talp Á.: 4,5 cm, kupak Á.: 2 cm 

16.  16.2.16 Üveg 

 

Henger formájú , hosszú hengeres nyakú, zöld préselt üveg, 
parafa dugóval , a dugó beszakadt, kicsit szakadt, krém 
alapszínű, zöld feliratú és díszítésű címke: „BRAZILIAI/ RUM/ 50 
% (…)”Ép. 

M.: 17,5 cm, talp Á.: 6,3cm, száj Á.: 2,6cm 

17.  2016.2.17 Üveg 

 

 Téglány formájú, rövid hengeres nyakú, zöld, préselt üveg , kis 
fadugóval, körbefutó fehér alapon kék és fekete feliratos 
címkével: „Ultra (…)”. Folttiszttó. Ép. 

M.: 13, 6cm ( kupakkal) 12,3cm kupak nélkül, Sz.:5,9 cm, V.: 3,0 
cm 

18.  16.2.18 Üveg 

 

Téglány formájú, rövid, hengeres nyakú, zöld színű préselt 
üveg, beszakadt parafa dugóval, egyik nagy oldalán, fehér 
alapon kék színnel címke : „ NEFELEJCS / KÉKITŐ (…)”. A 
fogyasztói ára 3,35 forint.  

M.: 12,6 cm, Sz.:  5,5 cm, V.: 4,0 cm 



19.  16.2.19 Üveg 

 

 Vállas téglány forma fehér préselt üveg, sokszögű , fekete, 
csavaros, bakelit kupakkal . Egyik hosszú oldalon, az üvegbe 
préselve: „LETON”. Ép. 

M.: 10,5 cm, Sz.:  5,6 cm, V.:2,5 cm 

20.  16.2.20 Üveg 

 

Téglány forma , a nagy oldalain benyomva , rövid hengeres 
nyakkal; préselt fehér üveg , beszakadt parafa dugóval , egyik 
hosszú oldalán, felül lekerekített címke , fehér alapon, piros és 
fekete: „ LEGFINOMABB/VARRÓGÉP/ ÉS KERÉKPÁR / OLAJ (..)”. 
A címke szinte teljesen kettészakadt. 

M.: 11,7 cm, Sz.:  5,2 cm, V.:2,5 cm 

21.  16.2.21 Üveg 

 

Nyolcszögű, téglányformához hasonlító, keskeny, nyakú, fehér, 
préselt üveg koszos fehér téglalapforma cimkével : „Miteszer / 
Arczsírosság /Tagporusok ellen / VELOUTY/ Arcszesz. (…)”.Ép. 

M.: 13,1 cm, Sz.: 5,4cm, V.: 3,2cm 

22.  16.2.22 Üveg 

 

Hengeres formájú, kisé szűkített nyakú, fehér préselt üveg, 
téglalap, fehér kék ,piros címkével: „(…) Őszibarack/ Essencia 
(…). A címke részben hiányos. 

M.: 7.3cm, talp Á.: 3,0 cm, száj Á.: 2,3 cm 

23.  16.2.23 Üveg 

 

Hengeres formájú, kisé szűkített nyakú, fehér préselt üveg, 
téglalap, fehér kék ,piros cimkével: „(…) Narancs/ Essencia (…)”. 
A címke erőssen szakadozott. 

M.: 7.3cm, talp Á.: 3,0cm, száj Á.: 2,3 cm 

24.  16.2.24 Üveg 

 

Hengeres formájú, kisé szűkített nyakú, fehér préselt üveg, 
téglalap, fehér kék ,piros cimkével: „(…) Kávé/ Essencia (…)”. 
Kicsi parafa dugóval. Ép. 

M. : 7,7 cm ,dugóval 8,3 cm, talp Á.: 2,3 cm, száj Á.: 1,7 cm 

25.  16.2.25 Üveg 

 

Nyolcszögű, téglányformához hasonlító, keskeny nyakú, préselt 
zöld üveg, körbefutó sárga címkével: „ULTRA/ folyékony 
folttisztitó szer (…) Ára: 5.20Ft (…)”. erősen szakadozott címke. 

M.:  12,5cm, Sz.:6,3cm, V.: 3,2cm 

26.  16.2.26 Üveg 

 
 
 
 

Téglány formájú, nagy oldalai benyomva, zöldszínű, préselt 
üveg, rövid hengeres nyakkal, téglalap fehér és kékszínű 
címkével: „BÚZAVIRÁG (…). Ára Ft 8.35 (…)”. Erősen kopott, 
szakadt a címke. 

M: 13,2 cm, SZ: 5,5 cm, V: 3,9 cm 



27.  16.2.27 Üveg 

 

Fél korong formájú, kicsi hengeres, csavaros nyakú, préselt 
fehér üveg, egyik oldalán egyenlő oldalú háromszög formájú, 
ezüst, fekete címke : „MARVEL /PUCK”. Ép. 

M.: 6,0cm, SZ.:7,4cm, V.: 2,4cm 

28.  16.2.28 Üveg 

 

Levágott élű, felfelé szűkülő hasábforma, hengeres nyakkal, 
érdekes formájú címkével, piros, fehér, fekete színű, a nyakán 
is egy fehér alapú címke: „MÉZGAOLDAT (…)”.Ép. 

M.: 9,5cm , Sz.:6,6cm, száj Á.: 3,8 cm 

29.  16.2.29 Dunsztos üveg 

 

  Henger formájú, dunsztos üveg , hengerformájú, rövid nyakú, 
préselt üveg. Ép. 

M.: 28,5cm, talp Á.: 15,0 cm, száj Á.: 11,0 cm 

30.  16.2.30 Dunsztos üveg 

 

 Henger formájú, dunsztos üveg , hengerformájú, hosszabb 
nyakú, préselt üveg. Ép. 

M.: 28,5cm, talp Á.: 16,0 cm, száj Á.: 11,0 cm 

31.  16.2.31 Dunsztos üveg 

 

 Henger formájú, dunsztos üveg , hengerformájú, hosszabb 
nyakú, préselt üveg. Ép. 

M.: 25,8cm, talp Á.: 14,0 cm, száj Á.: 10,5cm 

32.  16.2.32 Üveg 

 

Felfelé enyhén szűkülő  henger formájú, szájánál, rövid 
beszűkült nyakú, fehér préselt üveg, fenekébe bepréselve „1L”, 
vékony üveg. Ép. 

M.: 14,5cm, talp Á.: 12,0 cm, száj Á.: 10,6cm 

33.  16.2.33 Üveg 

 

 Felfelé enyhén szűkülő henger formájú, szájánál, rövid 
beszűkült nyakú, fehér préselt üveg, fenekébe bepréselve, 
fenekénél és oldalán rövid repedés. 

M.: 16,0 cm, talp Á.: 12,0 cm, száj Á.: 10,0 cm 
 

34.  16.2.34 Üveg 

 
 
 
 

 Felfelé enyhén szűkülő  henger formájú, szájánál, rövid 
beszűkült nyakú, fehér préselt üveg. Ép. 

M.: 13,0 cm, talp Á.: 9,5cm, száj Á.: 8,3cm 



35.  16.2.35 Üveg 

 

Felfelé enyhén szűkülő henger formájú, szájánál, rövid 
beszűkült nyakú, fehér préselt üveg. Ép. 

M.: 10,2cm, talp Á.: 8,5 cm, száj Á.: 8,5cm 

36.  16.2.36  Üveg 

 

Felfelé enyhén szűkülő henger formájú, szájánál, rövid 
beszűkült nyakú, fehér préselt üveg. Fenekébe bepréselve 
„5/8”. Ép. 

M.: 10,2cm, talp Á.: 8,5 cm, száj Á.: 8,5cm 

37.  16.2.37 Üveg 

 

Henger formájú, fehér préselt üveg, nyakán spirálos menet. 
Fenekébe bepréselve „370ml”. Ép. 

M.: 11,6cm, fenék Á.: 11,7cm, száj Á.: 5,9cm 

38.  16.2.38 Üveg 

 

 Felfelé enyhén szűkülő henger formájú, szájánál, rövid 
beszűkült nyakú, préselt üveg. Zöldes árnyalatú fehér üveg. Ép. 

M.: 13,0 cm, talp Á.: 10,0 cm, száj Á.: 8,1 cm 

39.  16.2.39 Üveg 

 

Hengeres formájú, szűkebb hengeres nyakú zöldülő, fehér 
préselt üveg, nyaka kívül rücskös. Fenekén „6C3” bepréselve. 
Ép. 

M.: 19,5cm, talp Á.: 10,5cm, száj Á.: 7, 1cm 

40.  16.2.40 Üveg 

 

Hengeres formájú, nyaka felé enyhén szűkülő, nyakas 
fehérüveg dunsztos üveg. 
Nyakperemén fólia és drót maradványok vannak. A 
hengertesten fehér címke, szöveg nem olvasható. Fenekén 
„4/10L” szöveg préselve. A címke kopott, olvashatatlan. 

M.: 18, 0 cm, talp Á. 6,5 cm, száj Á.: 5,4 cm 

41.  16.2.41  

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas, menetes végű 
nyakban végződik. Préselt fehérüveg. Egyik oldalán fekete-
fehér alapú, fekete, fehér, piros betűkkel címke látható: „CCA. 
1L 25/40 / KÖMÉNY /LIKÖR(…)”.Ép. 

M.: 23,7 cm, Sz.:  9,2 cm, száj Á.: 2,5 cm 

42.  16.2.42 Üveg 

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas, menetes végű 
nyakban végződik. Préselt fehérüveg. Egyik oldalán fehér, piros, 
sárgás alapon, piros fekete betűs címke látható: „CCA: 1 
LIT./Meggy/csemege/Likör(…)”. Ép. 

M.: 23,5 cm, Sz.: 9,2 cm, száj Á.: 2,5 cm 



43.  16.2.43 Üveg 

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas, menetes végű 
nyakban végződik. Préselt fehérüveg. Hiányos dugóval. Egyik 
oldalán fehér, piros, sárgás alapon, piros fekete betűs cimka 
látható: „CCA: 1 LIT./Vanilia/csemege/Likör(…)”.Ép. 

M.: 23,2 cm dugóval 24,8 cm, Sz.: 9,2 cm, száj Á.: 2,5 cm 

44.  16.2.44 Üveg 

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas, nyakban 
végződik. dugóval. Préselt fehérüveg. 
Egyik oldalán és sarok oldalán kis repedés látható. 

M.: 23,0 cm dugóval 24,2 cm, Sz.: 8,8 cm, száj Á.: 2,7 cm 

45.  16.2.45 Üveg 

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas nyakban 
végződik. Préselt fehérüveg. Ép. 

M.: 22,3 cm, Sz.:  9,3 cm, száj Á.: 2,7 cm 

46.  16.2.46 Üveg 

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas nyakban 
végződik. Préselt fehérüveg. Dugóval. Belsejében, pár csepp 
vöröses folyadékkal. Ép. 

M.: 23,1cm dugóval 24,3 cm, Sz.: 9,1 cm, száj Á.: 2,5 cm 

47.  16.2.47 Üveg 

 

Lecsapott sarkú, egyenlő oldalméretű téglatest, amelynek 
kerekített, vállas folytatása henger alakú, magas nyakban 
végződik. Nyakán körbe spárgával többször körbetekert koszos 
fehér pappír található. 

M.: 19,0 cm, Sz.: 7,5 cm, száj Á.: 2,4 cm 

48.  16.2.48 – 16.2.80  1 Pengő 

 

1 Pengő. Alumínium, 1941-es Magyar királyi 1 pengős. 
„1/PENGŐ/1941” , „MAGYAR KIRÁLYSÁG”. Ép. 

Á.: 2,3 cm,V.: 0,1 cm 

49.  16.2.81 – 16.2.83 1Pengő 

 

1 Pengő. Alumínium, 1942-es Magyar királyi 1 pengős. 
„1/PENGŐ/1942” , „MAGYAR KIRÁLYSÁG”. Ép. 

Á.: 2,3 cm,V.: 0,1 cm 

50.  16.2.84 – 16.2.92 1 Pengő 

 
 
 
 
 

1 Pengő. Alumínium, 1944-es Magyar királyi 1 pengős. 
„1/PENGŐ/1944” , „MAGYAR KIRÁLYSÁG”. Ép. 

Á.: 2,3 cm,V.: 0,1 cm 



51.  16.2.93 – 16.2.98 2 Pengő 

 

2 Pengő. Alumínium, 1941-es Magyar királyi 2 pengős. 
„2/PENGŐ” , „MAGYAR-KIRÁLYSÁG-1941”. Ép. 

Á.: 2,9 cm, V.:0,2 cm 

52.  16.2.99 – 16.2.1032 2 Pengő 

 

2 Pengő. Alumínium, 1942-es Magyar királyi 2 pengős. 
„2/PENGŐ” , „MAGYAR-KIRÁLYSÁG-1942”. Ép. 

Á.: 2,9 cm, V.:0,2 cm 

53.  16.2.104 2 Pengő 

 

2 Pengő. Alumínium, 1943-es Magyar királyi 2 pengős. 
„1/PENGŐ” , „MAGYAR-KIRÁLYSÁG-1943”. Ép. 

Á.: 2,9 cm , V.: 0,2 cm 

54.  16.2.105 – 16.2-107 Talpas üvegpohár 

 

Kisméretű talpas üvegpohár. Kehely része hosszúkás, csiszolt 
sormintával díszített. A kehely felfelé szélesedő, henger 
formájú. Ép. 

M.: 10,0 cm, talp Á.: 5,5 cm, száj Á.:  6,0 cm 

55.  16.2.108 – 16.2.110 Talpas üvegpohár 

 

Talpas üvegpohár. Kehely része hosszúkás, csiszolt szőlő és inda 
motívum díszíti körbe. A kehely felfelé szélesedő, henger 
formájú. A talp és a kehely között egy peremesen kiugró 
díszítés van. Ép. 

M.: 12,1 cm, talp Á.: 6,3 cm, száj Á.: 6,3 cm 

56.  16.2.111 Talpas üvegpohár 

 

Talpas üvegpohár. Kehely része hosszúkás, csiszolt 
szimmetrikusan elrendezett függőleges vonalka díszíti 
körkörösen. A kehely henger formájú, a talp szárának 
keresztmetszete sokszögű. Ép. 

M.: 12,2 cm, talp Á.: 5,9 cm, száj Á.: 5,8 cm 

57.  16.2.112 Talpas üvegpohár 

 

Talpas üvegpohár. Kehely felfelé szélesedő, tölcsér formájú. 
Talp nyaka hosszabb. Ép. 

M: 12,4 cm, talp Á: 5,5 cm, száj Á: 5,9 cm 

58.  16.2.113 Fatölcsér 

 
 
 
 
 
 

Esztergált, hosszúkás henger alakú kehely, vékony, hosszú 
kifolyócsőben végződik. Szabályos, körbe futó, esztergált 
vonaldíszítéssel és csíkokban piros és zöld színezéssel díszített. 
Ép. 

M: 17,0 cm, száj Á: 9,2 cm, kifolyó Á: 1,2 cm 



59.  16.2.114.1-3 Zsilettpenge  

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, 
„SUPERDANBORG (…)”. Kopottas. 

H: 1,7 cm, SZ: 1,0 cm V: 0,1 cm 

60.  16.2.115.1-3 Zsilettpenge 

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, „Consul 
normal (…)”. Kopottas. 

H: 1,6 cm, SZ: 1,0 cm V: 0,1 cm 

61.  16.2.116.1-3 Zsilettpenge 

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, „Camel (…)”. 
Kopottas. 

H: 2,0 cm, SZ: 1,0 cm V: 0,1 cm 

62.  16.2.117.1-3 Zsilettpenge  

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, „LARGO (…)”. 
Kopottas. 

H: 1,8 cm, SZ: 1,0 cm V: 0,1 cm 

63.  16.2.118.1-3 Zsilettpenge 

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, 
„SUPERDANBORG (…)”. Kopottas. 

H: 1,8 cm, SZ: 1,0 cm V: 0,1 cm 

64.  16.2.119.1-3 Zsilettpenge  

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, „LUCKY 
BLADE (…)”. Kopottas. 

H: 2,0 cm, SZ: 1,1 cm V: 0,1 cm 

65.  16.2.120.1-3 Zsilettpenge 

 

Vékony fémlapból kivágva: téglalapszerű, hossztengelyén 
rovátkolt. Külső papírja fehér, piros, fekete színű, „WELTER 
(…)”. Kopottas. 

H: 1,7 cm, SZ: 1,0 cm V: 0,1 cm 

66.  16.2.121 Sörösüveg 

 

Mélyzöld színű préselt üveg. Hengeres test hosszan szűkülő 
nyakkal. Nyakán két gyűrű-borda. Címkéje az üveg 
domborításával két oválisba foglalva: „HAGGENMACHER 
SÖRGYÁRAK R. T. KŐBÁNYA BUDAFOK”; „0,45 l”. Foltos. 

M: 27,0 cm, fenék Á: 7,7 cm, száj Á: 2,6 cm 

67.  16.2.122 Boros üveg 

 

Henger formájú. rövid, szűk nyakú, olajzöld színű préselt üveg. 
Oválisszerű domborított címkével: „BUDAFOKI / 
BORPALACKOZÓ VÁLLALAT”. Kissé hiányos parafa dugóval. 

M: 27,5 cm, dugóval 29,0 cm, fenék Á: 8,5 cm, száj Á: 2,8 cm 



68.  16.2.123 Sörösüveg 

 

Mélyzöld színű préselt üveg. Hengeres test hosszan szűkülő 
nyakkal. Címkéje az üvegen domborítással: „REININGHAUS 
SÖRRAKTÁR SZOMBATHELY”; „0,45 l”. Ép. 

M: 25,5 cm, fenék Á: 7,1 cm, száj Á: 2,4 cm 

69.  16.2.124 Borosüveg  

 

Barna színű préselt üveg. Hengeres test hosszan szűkülő 
nyakkal. Nyakán két gyűrű-borda. Címkéje az üveg 
domborításával két oválisba foglalva: 
„NYUGATMAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI TAKARÉKPÉNZTÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KERESKEDELMI VÁLLALATA”; 
„SZOMBATHELY”. Belül foltos. 

M: 28,0 cm, fenék Á: 7,6 cm, száj Á: 2,7 cm 

70.  16.2.125 Sörösüveg (?) 

 

Mélyzöld színű préselt üveg. Hengeres test hosszan szűkülő 
nyakkal. Nyakán egy gyűrű-borda. Márkája az üveg 
domborításával: „Lurita”. Foltos. 

M: 24,3 cm, fenék Á: 6,6 cm, száj Á: 2,8 cm 

71.  16.2.126 Cseréppipa 

 

Magas, henger alakú szelencéjű, kisebbik szára sokszögű. 
Hosszanti, domborított pontsorokkal díszített. Rövid szárán 
felirat: „KASINO”. (Mindkét oldalán) Tört fehér. Rövid szára 
csorba, részben kormos. 

M: 6,5 cm, SZ: 4,9 cm, V: 2,8 cm 

72.  16.2.127.1-2 Kerékpárgumi javító, kupakkal 

 

Ovális, préselt lemezdoboz, kilyukasztott tetővel. Fekete alapon 
fehér és szürke felirattal: „Csepel / KERÉKPÁR TÖMLŐFOLT 
(…)”. Teteje belülről papírral bélelt. Részben rozsdás. 

M: 8,0 cm, SZ: 4,5 cm, V: 3,2 cm, kupak M: 1,1 cm, SZ: 4,6 cm 

73.  16.2.128.1-2 Babahintőpor, kupakkal 

 

Henger alakú papírdoboz kupakkal. Kék-fehér kockás alapon 
fekete felirattal: „LANOLINOS / BABA / HINTŐPOR / BAEDER / 
BUDAPEST (…)”. Ép, bontatlan, foltos. 

M: 10,3 cm, Á: 4,4 cm, kupak M: 0,9 cm, Á: 4,5 cm 

74.  16.2.129 Glanzrein 

 

Téglány formájú, csapott élű, csavaros, préselt fehér üveg 
bakelit kupakkal. Körbefutó címkével: „Glanzrein (…)”. Az 
üvegben eredeti folyadék. A címke hiányos, szakadt. 

M: 13,8 cm, SZ:4,8 cm, V: 3,3 cm 

75.  16.2.130.1-2 Astra hab dobozban 

 
 
 
 

Hasáb alakú rózsaszín papírdoboz kék felirattal: „(…) Astra / 
hab (…)”. Ára: 1,- pengő. A hab kemény, szilárd hasáb, beütött 
„ASTRA” felirattal. A doboz fakult, foltos, gyűrődött. 

M: 7,8 cm, SZ: 4,9 cm,. V: 4,7 cm, hab M: 6,3 cm, SZ: 4,2 cm, V: 
3,6 cm 



76.  16.2.131 Üveg, „Diana” 

 

Hengerformájú, nyakas, préselt fehér üveg, beletört parafa 
dugóval. Fehér alapon piros feliratú, pajzs formájú címkével: 
„(…) DIANA / SÓSBORSZESZ (…)”. Ára: 5,4 Ft. Fenekén: „TU” az 
üvegbe préselve. Ép, címkéje kicsit gyűrött, kopott. 

M: 10,9 cm, dugóval: 11,2 cm, talp Á: 4,0 cm, száj Á: 1,5 cm 

77.  16.2.132 Üveg, „Diana” 

 

Hengerformájú, nyakas, préselt fehér üveg, beletört parafa 
dugóval. Fehér alapon piros feliratú, pajzs formájú címkével: 
„(…) DIANA / SÓSBORSZESZ (…)”. Ára: 5,4 Ft. Fenekén: „TU” az 
üvegbe préselve. Ép, címkéje kicsit gyűrött, kopott. 

M: 10,9 cm, dugóval: 11,2 cm, talp Á: 4,0 cm, száj Á: 1,5 cm 

78.  16.2.133 Üveg, „Diana” 

 

Henger formájú, hosszú nyakú, préselt fehér üveg, sérült parafa 
dugóval. piros alapon fehér betűkkel, aranyszínű kerettel 
pajzsformájú címke: „(…) DIANA / SÓSBORSZESZ (…)”. Az 
üvegbe préselve „ERÉNYI / ’DIANA’ / SÓSBORSZESZ (…)”. A 
címke erősen sérült, kopott. 

M: 11,1 cm, kupakkal 12,2 cm, fenék Á: 3,2 cm, nyak Á: 1,6 cm 

79.  16.2.134 Borosüveg 

 

80.  Kúpszerű, hosszú nyakú, száján peremes, préselt fehér üveg. A 
testen csiszolt minta: körbefutó fürtös szőlőinda. Kopott. 

81.  M: 27,0 cm, fenék Á: 8,5 cm, száj Á: 4,8 cm 

82.  16.2.135 Borosüveg 

 

Cseppformájú, rövid nyakú, száján peremes, préselt fehér üveg. 
Nyak részben nyolcszögletű. Nyakán bekarcolt kettős 
kalapácsos márkajelzés, valamint „54” (?). Fenekén kettős 
kalapácsos pecsét. Ép. 

M: 21,1 cm, fenék Á: 6,7 cm, nyak Á: 4,6 cm 

83.  16.2.136 Borosüveg 

 

Felfelé szűkülő, hengeres alakú, hosszú, felfelé kiszélesedő 
nyakú, száján peremes, préselt fehér üveg. Hasán és nyakán 
körbefutó, karcolt díszcsíkok. (4, illetve 2 db.) Nyaka alján „5 
dl”bekarcolva. Ép. 

M: 19,0 cm, fenék Á: 7,8 cm, száj Á: 4,8 cm 

84.  16.2.137 Csésze 

 

Bordázott, henger alakú, porcelán, egyfülű csésze. Szájánál 
körbefutó kék-fekete, zöld és piros színű virágfüzér, száján 
bordó csíkkal. A füle szögletes, hosszanti bordó csíkkal díszített. 
Fenekén zöld márkajelzés, piros számok. Csehszlovák termék. 
Anyagába nyomott számmal: „338”. Kopott, repedt, szája néhol 
csorba. 

M: 5,7 cm, száj Á: 9,0 cm, fenék Á: 7,0 cm 

85.  16.2.138 Csésze 

 

Bordázott, henger alakú, porcelán, egyfülű csésze. Szájánál 
körbefutó kék-fekete, zöld és piros színű virágfüzér, száján 
bordó csíkkal. A füle szögletes, hosszanti bordó csíkkal díszített. 
Fenekén zöld márkajelzés. Csehszlovák termék. Anyagába 
nyomott számmal: „338”. Kopott, repedt, szája néhol csorba. 



M: 5,7 cm, száj Á: 9,0 cm, fenék Á: 7,0 cm 

86.  16.2.139.1-2 Cukorkás üveg dugóval 

 

Téglány formájú, rövidebb oldalán homorított, rövid peremes 
nyakú préselt fehér üveg, oldalán magában bordázott 
üvegdugóval. Ép. 

M: 15,7 cm, SZ: 9,0 cm, V: 8,6 cm, dugó M: 7,3 cm, Á: 8,0 cm 

87.  16.2.140.1-2 Cukorkás üveg dugóval 

 

Téglány formájú, rövidebb oldalán homorított, rövid peremes 
nyakú préselt fehér üveg, oldalán magában bordázott 
üvegdugóval. Ép. 

M: 15,7 cm, SZ: 9,2 cm, V: 8,8 cm, dugó M: 6,8 cm, Á: 7,7 cm 

88.  16.2.141.1.2 Cukorkás üveg dugóval 

 

Téglány formájú, rövidebb oldalán homorított, rövid peremes 
nyakú préselt fehér üveg, oldalán magában bordázott 
üvegdugóval. Ép. 

M: 16,2 cm, SZ: 9,1 cm, V: 8,7 cm, dugó M: 6,5 cm, Á: 8,0 cm 

89.  16.2.142.1-2 

 

Téglány formájú, rövidebb oldalán homorított, rövid peremes 
nyakú préselt halvány zöld üveg, oldalán magában bordázott 
üvegdugóval. Repedt, nyakán csorba. 

M: 19,6 cm, SZ: 11,5 cm, V: 10,6 cm, dugó M: 9,5 cm, Á: 10,0 
cm 

90.  16.2.143 Pecsétnyomó 

 

Pirosra festett fából, téglány formára illeszkedő körte formájú 
fogóval. Szövege: „Bajzek Imréné / vegyeskereskedése / 
FELSŐSZÖLNÖK”. Ép. 

M: 7,9 cm, SZ: 4,6 cm, V: 1,6 cm 

91.  16. 2.144 Pecsétnyomó 

 

Pirosra festett fából, téglány formára illeszkedő körte formájú 
fogóval. Szövege: „ÁTHOZAT”. Ép. 

M: 6,8 cm, SZ: 2,0 cm, V: 1,0 cm 

92.  16.2.145 Pecsétnyomó 

 

Pirosra festett fából, téglány formára illeszkedő körte formájú 
fogóval. Szövege: „ÁTVITEL”. Ép. 

M: 6,8 cm, SZ: 2,2 cm, V: 1,0 cm 

93.  16.2.146 Szódásüveg 

 
 
 
 
 
 

Hengeres üvegtesten fémcsap, sasfejű kifolyóval. A hasán: 
„Schwartz Ferencz szikvizgyára Szentgotthárd”. Nyakán a 
fémbe ütve felirat: „(…) 1939. (…)”. Ép. 

M: 25,8 cm, fenék Á: 8,8 cm, teteje gomb Á: 2,1 cm 



94.  16.2.147 Anyakönyvvezető utcai táblája 

 

Ovális, domborított, öntöttvas tábla színesre festve. A szárnyas 
angyalos magyar koronás címer alatt: „MAGYAR KIR. / 
ANYAKÖNYV VEZETÖ.” Négy csavarhellyel. Erősen kopott. 

M: 44,3 cm, SZ: 34,4 cm, V: 1,0 cm 

95.  16.2.148 Lakodalmas fazék 

 

Szűk fenekű, ennél szélesebb szájú, hasasodó, kétfülű 
cserépedény. Belül barnamázas, a máz a fülén is lecsorgott. 
Száján csorba, hasán kis lyukkal. 

M: 34,5 cm, fenék Á: 15,5 cm, száj Á: 21,3 cm 

96.  16.2.149.1-3 Kétserpenyős mérleg 

 

Téglányforma testen két serpenyőtartó sárkányos nyelvvel. 
Alacsony lábakon álló, vaslemezből készített, középkékre 
festett, rézserpenyős mérleg. Felirataiból: „5kg”, „HUNGÁRIA / 
MÉRLEGGYÁR / BUDAPEST”. Kopottas. 

H: 42,4 cm, SZ: 18,7 cm, M: 24,9 cm, serpenyő: M: 2,9 cm, Á: 
19,9 cm, másik serpenyő: 4,9 cm, Á: 19,9 cm 

97.  16.2.150.1-3 Kétserpenyős mérleg 

 

Téglányforma testen két serpenyőtartó egyszerű nyelvvel. 
Alacsony lábakon álló, vaslemezből készített, középkékre 
festett, rézserpenyős mérleg. Felirata: „5kg”. Kopottas. 

H: 43,3 cm, SZ: 18,4 cm, M: 23,4 cm, serpenyő: M: 6,2 cm, Á: 
20,3 cm, másik serpenyő: M: 2,3 cm, Á: 20,3 cm 

98.  16.2.151.1-7 tűzhelyecske, „Parázs” 

 

Téglányforma test, hosszú lábakon, egy rövid és egy hosszú 
oldalán fent védőrúddal, két karikahellyel a platnin. A fehér 
zománcozott testen egy hamuzóval és sütő és fűtő ajtóval. Az 
ajtófülek bakelitből. Rozsdás, a fűtő ajtó füle hiányzik. A sütő 
kiégett. 

H: 59,6 cm, SZ: 40,0 cm, M: 74,5 cm 

99.  16.2.152 Sótartó 

 

Fehér keménycserép, oválishoz hasonlító, középen két részre 
osztott. Kopott. 

H: 10,0 cm, SZ: 7,9 cm, M: 5,3 cm 

100.  16.2.153 Bögre 

 

Fehér keménycserép, egyfülű bögre, kehelyszerű. Kissé 
kiszélesedő szájjal. Kopott, repedt. 

M: 7,1 cm, fenék Á: 7,2 cm, száj Á: 10,7 cm 

101.  16.2.154 Tálka 

 
 
 
 

Négyszögletes, fehér keménycserép tálka, alacsony oldalakkal. 
Kopottas, enyhén repedt. 

H: 7,5 cm, SZ: 7,5 cm, M: 3,2 cm 



102.  16.2.155 Cukortartó 

 

Fehér keménycserép, kerek cukortartó. Kehely formájú. 
Anyagában hosszanti irányban bordázott. Fenekén zöld pecsét: 
„GRÁNIT / MADE IN HUNGARY”. Kopott, elszíneződött, száján 
kicsi csorbulás. 

M: 7,4 cm, fenék Á: 6,4 cm, száj Á: 10,4 cm 

103.  16.2.156 Kis lapostányér 

 

Fehér keménycserép, kerek lapostányér, duplaperemű, 
anyagában mintás a pereme mentén. Fenekén zöld pecsét: 
„ZSOLNAI / PÉCS”. Kopottas. 

M: 2,6 cm, fenék Á: 11,6 cm, száj Á: 19,3 cm 

104.  16.2.157 Kis lapostányér 

 

Fehér keménycserép, kerek lapostányér, duplaperemű, 
anyagában mintás a pereme mentén. Fenekén zöld pecsét: 
„ZSOLNAI / PÉCS”. 

 M: 2,6 cm, fenék Á: 11,6 cm, száj Á: 19,3 cm 

105.  16.2.158 Kis lapostányér 

 

Fehér keménycserép, kerek lapostányér, duplaperemű, 
anyagában mintás a pereme mentén. Fenekén zöld pecsét: 
„ZSOLNAI / PÉCS”. 

M: 2,6 cm, fenék Á: 11,6 cm, száj Á: 19,3 cm 

106.  16.2.159 Nagy lapostányér 

 

Fehér keménycserép, kerek lapostányér, duplaperemű, 
anyagában mintás a pereme mentén. Fenekén zöld pecsét: 
„ZSOLNAI / PÉCS”. 

M: 3,1 cm, fenék Á: 13,4 cm, száj Á: 24,3 cm 

107.  16.2.160 Szilke 

 

Szűk fenekű, kicsit szélesebb szájú, hasasodó, egyfülű 
cserépedény. Fülén támasztó fülecskével. Száján kis kiöntővel. 
Kívül-belül halvány barna mázas. Hasán zöld és piros nagy 
virágozás. Kopott, hasán kicsi lyukkal. 

M: 18,8 cm, fenék Á: 9,4 cm, száj Á: 11,9 cm 

108.  16.2.161 Reklámtábla, „Nikotex” 

 

Téglalap alakú, domborított, festett fali reklámtábla. Fent 
koronás magyar címer két dohánylevéllel, nemzeti színű 
szalaggal. Alatta: „A MAGY. KIR. / DOHÁNYJÖVEDÉK / ÖSSZES / 
KÜLÖNLEGESSÉGI / ÉS / ÁRUI KAPHATÓK”, „NIKOTEX”. Piros 
szegéllyel, okkersárga és kék alapon, fehér betűkkel. Négy 
sarkában szöglyuk. Néhol rozsdás. 

M: 36,5 cm, SZ: 25,2 cm, V: 0,3 cm 

109.  16.2.162 Tálca 

 
 
 

Négyszögletes tálca, fehér keménycserépből, sarkai 
legömbölyítettek. Fenekén olajzöld pecsét: „GRÁNIT”. Két 
sarkán csorba, kopottas. 

H: 39,1 cm, SZ: 23,9 cm, M: 1,9 cm 



110.  16.2.163 Angyalhaj 

 

Vékony ezüst fémszálak, kartonpapírba hajtava, cérnával 
megkötve. Egy csomag. A papír kissé szakadt, foltos, kopott. 

átlag H: 36,0 cm, karton H: 30,0 cm, SZ: 8,8 cm 

111.  16.2.164 Stelázsi 

 

2,5 cm vastag gyalult fenyődeszkából összeállított mély 
polcrendszer egy eleme (bal szélső). Polcai fecskefark alakú 
nútba illeszkedtek, bal felső sarka fogazott. Lábak alja 
karéjosan fűrészelt. Barnára festett. Oldalelem törött, repedt. 

M: 199,0 cm, SZ: 91,0 cm, V: 38,5 cm 

112.  16.2.165 Árusító polc, fakkos 

 

Barnára festett, fűrészelt fenyőfa deszkából összeállított. Lábai 
ívesen fűrészeltek, díszesek, karcsúak. Felül 10 cm magas 
kávaszerkezet, középen a rövid oldalakra támaszkodó 
rakfelület, polc köti össze. A szerkezetre ráépítve, azon két 
oldalt túlnyúló, 13 cm magas, fenekelt kétfakkos rekesz (tálca). 
Fecskefarkazott, fölfele előre szélesedő. Kopottas. 

H: 100,0 cm, M: 80,0 cm, SZ: 51,0 cm 

113.  16.2.166 Asztal 

 

Egyenes, külső élein lekerekített lábú, alsó negyedében 
merevített. Zöldesszürkére mázolva. Lapja hevederekre húzott, 
a kávához faszögekkel rögzítették. Fiókkal. Ép. 

H: 94,0 cm, SZ: 78,0 cm, M: 80,0 cm 

114.  16.2.167 Összecsukható szék 

 

A tölgyfából fűrészelt íves hátfalelemhez „X” alakban 
csatlakozó, az ülőlapot tartó egyenesen kialakított rövid elem 
vascsavarral, fémpánttal összeszerelve. Ülőlap hevederei 
ívesek, az ülőlap és a háttámla vékony léc rácsozattal szerelt 
(csavarozott). Festetlen. Ép. 
2 db 

M: 89,0 cm, SZ: 42,0 cm, V: 55,0 cm 

115.  16.2.168 Láda, domború fedelű 

 

Vékony fenyőfa deszkából fecskefarok alakú csapolással 
összeállított szerkezet enyhén domború tetővel. Pántjai 
töröttek, két oldalán drótból hajlított fogantyú. Címerpajzs 
alakú zárcímkével, külsején sötétzöld festéssel. Kopott. 

H: 93,0 cm, SZ: 50,5 cm, M: 53,0 cm 

116.  16.2.169 Terítő, csipke 

 
 
 
 
 
 

Horgolt, fehér csipketerítő. Szélén körbefutó tulipános minta. 
Közepén rombusz alakban a szél sormintájával közrefogott 
leveles minta az alaphálón. Két sarokban átellenben rózsa, 
másik két átellenes sarokban a középen megjelenő levél 
motívum. Foltos, szakadt. 

H: 74,0 cm, SZ: 74,0 cm 



117.  16.2.170 Üvegtál 

 

Téglány formájú, csiszolt, fehér üveg, kínáló tál. Közepén 
csiszolt rozetta motívummal, széléig felfutó bordázattal. Ép. 

H: 18,8 cm, SZ: 10,8 cm, M: 1,7 cm 

118.  16.2.171 Súly 

 

Henger formájú, 2 kg-os öntöttvas súly. „2kg” jelzéssel az 
oldalán. Teteje sérült, fogója hiányzik. Erősen rozsdás. 

M: 7,0 cm, Á: 7,0 cm 

119.  16.2.172 Súly 

 

Henger formájú, öntöttvas súly. Erősen rozsdás. 

M: 5,3 cm , Á: 5,0 cm 

120.  16.2.173 Súly 

 

Súly pogácsa. Csonka kúp formájú. „20dkg” jelzéssel a tetején. 
Erősen rozsdás. 

M: 2,5 cm, teteje Á: 3,8 cm, fenék Á: 4,2 cm 

121.  16.2.174 Súly  

Súly pogácsa. Csonka kúp formájú. „10dkg” jelzéssel a tetején. 
Erősen rozsdás. 

M:2,0, teteje Á: 3,1 cm, fenék Á: 3,3 cm 

122.  16.2.175 Súly 

 

Súly pogácsa. Csonka kúp formájú. „10dkg” jelzéssel a tetején. 
Erősen rozsdás. 

M:2,0, teteje Á: 3,1 cm, feneke Á: 3,3 cm 

123.  16.2.176. 1 Súlykészlet doboza 

 

Súlykészlet fa tárolója. Keményfából esztergált, téglány 
formájú, 8 mélyített hellyel ellátott, natúr színű tároló. Teteje 
hiányzik, oldalán zárja törött, kopott, foltos. 

M: 2,6 cm, H: 14,5 cm, SZ: 6,5 cm 

124.  16.2.176.2 Súly 

 

Fogóval ellátott súlypogácsa. Henger formájú, öntöttvas súly. 
Rozsdás. 

M: 3,5 cm, Á: 3,9 cm 

125.  16.2.176.3 Súly  

Fogóval ellátott súlypogácsa. Henger formájú, öntöttvas súly. 
Rozsdás. 

M: 2,8 cm, Á: 3,1 cm 

126.  16.2.176.4 Súly  

Fogóval ellátott súlypogácsa. Henger formájú, bronz súly. 
„10dkg” felirat tetejébe ütve, hitelesítő pecséttel. 

M.: 2,6 cm, Á.:3,1 cm 



127.  16.2.176.5 Súly  

Csonka gúla formájú, öntöttvas súly. „5dkg” jelzettel a tetején. 
Erősen rozsdás. Nem illik a készletbe. 

M.:1,9 cm, teteje Á.:2,3 cm, fenék Á.: 2,5 cm 

128.  16.2.176.6 Súly  

Fogóval ellátott súlypogácsa. „2dkg” jelzettel a tetején. Henger 
formájú, ón(?) súly. Oxidálódott. 

M.: 1,6 cm, Á.: 2,1 cm 

129.  16.2.176.7 Súly  

Fogóval ellátott súlypogácsa. „1dkg” jelzettel a tetején. Henger 
formájú, ón(?) súly. Oxidálódott, repedt. 

M.:1,5 cm, Á.:1,6 cm 

130.  16.2.177 Cigaretta szipka 

 

Hosszúkás, szárformájú, csontból készült, cigaretta szipka. 
Sárgás és barna színű, csiszolt felületű. Kopott, repedezett. 

H: 10,4 cm, V:1,3 cm, eleje Á: 1,3 cm 

131.  16.2.178.1-2 Papírmandzsetta 

 

Vendég-papírmandzsetta téglalap alakú, körbeszegett, végein 
egy-egy pár gomblyukkal ellátott, textillel bevont. Párban. 
Mintázata: fehér alapon, fekete, sraffos kockás sáv váltja a lila 
csíkos sávot. Egyiken „CICERO 25” típus jelzéssel. Fakult, foltos. 

H: 28,3 cm , SZ: 8,6 cm, V: 0,1 cm 

132.  16.2.179.1-2 Papírmandzsetta 

 

Vendég-papírmandzsetta téglalap alakú, lekerekített sarkakkal, 
körbeszegett, végein egy-egy pár gomblyukkal ellátott, textillel 
bevont. Párban. Mintázata: fehér alapon, keresztben lila sávos. 
Mindkettőben „ST LOUIS(…) 26” típus jelzéssel. Fakult, foltos. 

H: 28,8 cm, SZ: 10,0 cm, V: 0,1 cm 

133.  16.2.180.1-2 Papírmandzsetta 

 

Vendég-papírmandzsetta téglalap alakú, lekerekített sarkakkal, 
körbeszegett, végein egy-egy pár gomblyukkal ellátott, textillel 
bevont. párban. Mintázata: fehér alapon,keresztbe piros és 
fekete pöttyös sormintával. Mindkettőn „ST(…)” típus-jelzéssel. 
Foltos, sérült. 

H: 29,0 cm , SZ: 9,5 cm, V: 0,1 cm 

134.  16.2.181.1-2 Papírmandzsetta 

 

Vendég-papírmandzsetta téglalap alakú, körbeszegett, végein 
egy-egy pár gomblyukkal ellátott, textillel bevont. Párban. 
Fehér színű. Foltos, kopott. 

H: 26,4 cm, SZ: 11,0 cm, V: 0,1 cm 

135.  16.2.182.1-2 Papírmandzsetta 

 

Vendég-papírmandzsetta téglalap alakú, körbeszegett, végein 
egy-egy pár gomblyukkal ellátott, textillel bevont. Párban. 
Fehér színű. Foltos, kopott. 

H: 28,8 cm , SZ: 10,5 cm, V: 0,1 cm 

136.  16.2.183.1-2 Papírmandzsetta 

 

Vendég-papírmandzsetta téglalap alakú, körbeszegett, végein 
egy-egy pár gomblyukkal ellátott, textillel bevont. Párban. 



Mintázat: fehér alapon, világos kékes narancssárga hosszanti 
csíkos. Mindkettőn „509 200 BOULEVARD 23” típus-jelzéssel. 
Foltos, kopott. 

H: 26,8 cm , SZ: 9,0 cm, V:0,1 cm 

137.  16.2.184 Ópiumos kanál 

 

138.  Nyolcszögű, a cége felé kiszélesedő nyélen, hosszú fémpálcán 
picike, ovális kanál. Fémből, a nyele talán rézből. Rozsdás. 

139.  H: 24,5 cm, SZ: 2,4 cm 

140.  16.2.185 láda, Schicht szappané 

 

Téglány forma léc láda. Gyalult lécekből álló, szegelt tető 
nélküli láda. Két hosszanti oldalán, teljes oldalt beborító nyers 
falap, melyeken fekete keretben felirat: „Schicht / 
SZINSZAPPAN”, mellette cakkos piros körben ugró szarvas 
látható. Egyik hosszanti oldalán a falap félbe törve. 

H:61,0 cm, M:25,5 , SZ: 28,0 cm 

141.  16.2.186 Fűszertartó doboz 

 

Téglány forma doboz keményfából, belül négy rekeszre osztva, 
felső oldalán betolható falappal záródik. A falapon egyik 
kezében zászlót tartó lovas huszár alakja. Mellette felirat: 
„Kiʃzűlt, ezen Szép / Borsos 1832 / Janu: 2. / Léʃzen, / Buʃits 
Joʃefé. / D. J.”. Körbe: farfoggal, csíkocskákkal kereteszett, 
valamint elszórtan csillagokkal díszített. Hosszú oldalain 
egyrészt liba, makom és gólya, másrészt szívból kinövő virágtő 
látható. Spanyolozott: fekete és piros színű. A spanyolozás 
erősen hiányos. Kopott a doboz. 

H: 15,7 cm, SZ: 13,3 cm, M: 4,6 cm; a fedél mérete 13,6 x 9,5 x 
0,5 cm 

142.  16.2.187 Árusító pult 

 

143.  Barnára festett téglány forma árusító pult 

144.  H: SZ: M:  

 

A felsőszölnöki szatócsbolt adattárba helyezett anyagának listája 

 

Tételszám SNA (Savaria 

Múzeum 

Néprajzi 

Osztály 

Adattár) 

szám 

Tárgy 



1.  2337 Bajzek Hugó két hölggyel a felsőszölnöki templom 

előtt. Fotó díszes üveglapban.  

2.  2342 

 

„Ujjé! a ligetben nagyszerű”. A nagy slágerek 

daloskönyve. Rózsavölgyi és Társa Bp. (keskeny 

brossúra) 1942 

3.  2343 5 forintos téglajegy 

4.  2344 Bajzek Hugó honvédnek írt levelezőlap 

Felsőszölnökről Bucsuba, 1943 (?) 

5.  2345 Bajzek Hugó honvédnek Felsőszölnökre írt 

levelezőlap, 1945 

6.  2346 „Jegyzetek” – füzet, „Vegytan” 

7.  2347 Élelmiszerjegyek – 1947 – Deitsch Jánosné, 2.10 

8.  2348 „Fél-sorsjegyek” 10 db 1934, 1938 

9.  2349 Bajzek Hugo „urnak” borítékban levelek: 1948.nov.1. 

Ropos Anna (a menyasszonya, adatközlő közlése), 

zöld borítékban kis kockás papíron 1948.XII.18. 

Ropos Anna levele, Ropos Anna levele 1948.IX.23., 

Bajzek Hugó muraszombati képeslapja Ropos 

Annának 

10.  2350 Felsőszölnöki határőrök fényképei, Hugó barátai 

11.  2351 borítékban 5 db fénykép és egy Muraszombatból, 

szlovénül írt képeslap 

12.  2352 borítékban: Neuer Bauernkalender 1947.  

13.  2353 7 db fénykép - Bajzek Hugóról 

14.  2354 Ideiglenes határátlépési engedély Szamosvölgyi 

Mária felsőszölnöki lakos részére 

15.  2355 4 db képeslap, 1 db levelezőlap, 9 levél Bajzek 

Hugónak és 1 boríték Martinjébe címezve Zentáról 

16.  2356 13 képeslap Bajzek Hugónak 

17.  2357 36 üres képeslap Friss Újság és Füles Bagoly  

18.  2358 5 db pornográf fotó és egy lány fotója 

19.  2359 Föld- és néprajz. A VI. osztály számára. 1948. (első 



oldal) 

20.  2360 20 év lottó nyerőszámai. 1957-1977. 

21.  2361 16 db előfizetés a Szabad Földre (felsőszölnöki 

lakosok) 

22.  2362 számla temetkezési cikkekről (1940) 

23.  2363 2 db kávészámla (Franck) 

24.  2364 4 számla (Koch Jenő,Szombathely) 

25.  2365 Szállító-jegyzék (Luthár Lajos kereskedő, 

Szentgotthárd) 

26.  2366 Charles H. Snow regénye, Terry két pisztolya. Pesti 

Hirlap Könyvek, 1939. 

27.  2367 újságtöredék (141-168.oldal, utolsó két oldal a 

selyemhernyóról és selyemről), Vasmegye 

újságkivágás, a szentgotthárdi Helytörténeti és 

Nemzetiségi Múzeum katalógusa, 1983 

28.  2368 meghívó a felsőszölnöki klubkönyvtár megnyitójára 

(1977.nov.6.) 

29.  2369 bizományos levél 

30.  2370 Fotó a Götz-majorból, pesti vendégek 

31. 

 

2371 „Riadó!” A „Légoltalmi Liga” kiadványa, megjelenik 

havonta kétszer. „Légvédelem Légoltalom Repülés 

Nemzetvédelem”. – IV. évf. 1940. Tárgymutató, Iv. 

évf. 1. sz., 1940. jan. 15. – 23. sz.-ig (összesen 28 db 

szám) 

32. 2372 Pénztári összesítő 1937 októbertől 1940 június 26-ig 

33. 2373 „Nemzeti Könyvtár” könyvei (Eszterhás István: 

Forradalom a Kígyó utcában, 116. szám, 50 fillér; 

Kodolányi János: A csend országa, 83-84. szám, 48 

fillér; Szabó Pál: Legények, 81. szám, 24 fillér, Dienes 

Andor: Az ismeretlen front, 56. szám, Sinkó Ferenc: 

Örögmalom árnyai. 61. szám, 24. fillér) – 5 db. 

34. 2374 Dr. F. Bučar: Igre za društva i škole (…). Naklada 

Narodne knjižznice, Zagreb, 1925. 



35. 2375 „Naš rod” III. letnik 1931. – 1932. List izdaja 

„Jugoslov. učiteljsko udruženje” 

 

Szombathely, 2016. december 13. 

 

Dr. Horváth Sándor Ph.D. 

néprajzkutató főmuzeológus 

 


